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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter: Goedenavond dames en heren, welkom aan onze bezoekers op de
publieke tribune. Zoals ik nu spreek, dan valt u meteen op dat ik niet volledig in beeld
ben. Dat ligt niet aan mij en aan mijn verschijning, maar dat ligt aan de nieuwe
microfoons. Dat geldt voor u allemaal, dus de kijkers thuis zullen heel goed moeten
opletten wie er aan het woord is, of we zwaaien een keer en dan weten ze ook wie het
is. Maar om de mensen niet verder in verwarring te brengen, we zijn hier bij de
commissie Bestuur en middelen. Ik ga een rondje linksom maken, zodat iedereen zich
even voor kan stellen. En dan begin ik bij mijn linker buurman.
De heer Bakker: Harco Bakker, commissiegriffier.
Mevrouw Van den Bergh: Jacqueline van den Bergh, PvdA.
De heer Schalken-den Hartog: David Schalken, Beter voor Dordt.
De heer Van der Graaf: Herman van der Graaf, Beter voor Dordt.
Mevrouw Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht.
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De heer De Looze: Arjan de Looze, ChristenUnie/SGP.
De heer Den Heiier: Rolin den Heijer, VVD.
De heer Wisker: Jack Wisker, Verenigde Senioren Partij.
De heer Van Leeuwen: Van Leeuwen, PVV.
De heer Van der Kruiiff: Wim van der Kruijff van het CDA.
De heer Burggraaf: Maarten Burggraaf, wethouder.
De heer Sleekina: Piet Sleeking, wethouder.
De voorzitter: En mijn naam is Mare Merx. Nogmaals welkom. Zijn er mededelingen? Ik
heb hier staan dat er een mededeling is van de wethouder Heijkoop.
De heer Bakker: Ja, die heeft betrekking op de agenda voor de volgende week, dus die
zit ook bij dat agendapunt. Ja, dus hij heeft een memo gestuurd voor de ...
De voorzitter: ... Charter Diversiteit?
De heer Bakker: Ja, want ik zit verkeerd, sorry, dat is de overzicht moties en
toezeggingen, daar zit een mededeling over dat Charter Diversiteit inderdaad.
De voorzitter: Oké. Kunnen wij de agenda zo vaststellen? Ja, dan is dat bij dezen
gebeurd.
2. Vaststellen besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 10 december
2019 en 8 januari 2020
De voorzitter: Het vaststellen van de besluitenlijst van de commissie Bestuur en
middelen van 10 december en 8 januari. Heeft daar iemand op- of aanmerkingen? Zijn
er dingen in gezet die niet zo gezegd zijn, of anderszins? Niet. Dan zijn die ook
vastgesteld.
3. Nieuwe behandelvoorstellen
De voorzitter: Dan komen we bij agendapunt 3, en dat zijn de nieuwe
behandelvoorstellen. 3a is het actualiseren bestuurlijke planner 2020. U wordt
voorgesteld dit stuk als hamerstuk naar de raad te sturen. Ja? Nee, mijnheer Van der
Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Een kleine opmerking. Ja, voorzitter, ik heb niet de behoefte om
het te gaan bespreken, maar ik heb uiteraard wel ingekeken. Ik zie dat er nog heel veel
dingen gepland staan voor 2019, terwijl dat jaar toch echt al achter ons ligt. Dus in die
zin vind ik het een beetje raar voor een geactualiseerde planner om hem zo vast te
stellen.
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De voorzitter: Ja, daar heeft u wel een punt. Ja, maar dan hadden ze nog één maandje
om het af te ronden, dus ...
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter, het zijn niet één of twee punten, het is echt een hele
lijst punten waarvoor het geldt als je hem opent. Kijk maar naar de bestuurlijke planner
december 2020, zo heet het document. Daar staat echt één pagina vol op 2019 nog
gepland.
De voorzitter: Ja, dan denk ik dat ik even naar het college kijk met de vraag of de lijst
teruggenomen kan worden om te kijken of hij echt geactualiseerd kan worden.
Misschien is het een kwestie van wat data aanpassen, maar dan schuift het allemaal op.
Maar een beetje raar inderdaad, wat de heer Van der Kruijff zegt, om iets vast te stellen
wat uit het verleden is. Ik kijk even naar het college.
De heer Burggraaf: Ja, ik probeer het document erbij te pakken. Ik herinner mij niet dat
er nog dingen echt open stonden, of anders niet toegelicht. Even kijken, dank voor de
hulp, even snel kijken waar het ... wat voor stukken dat betreft. Ja, ik zie wel
gemarkeerd een aantal stukken die al wel in de commissie zijn geweest. Bijvoorbeeld
het Handhavingsplan, ik herinner me dat daar al die themasessie over is geweest in
2019. Dus ja, ik vind het ook prima om anders een paar, om nog even één keer die ...
waar dan die blauwe markeringen staan, om die dan te schrappen, of om dat bij te
werken. Mijn beeld is niet dat er nog echt dingen bij zitten waarvan ik zeg: nou, die
staan dan 2019 en die zijn niet of al geweest, of inmiddels al in route voor wat betreft
documenten. Dus ik vind het prima om hem dan volgende week of de week erop nog
een keertje verschoond toe te sturen.
De voorzitter: Doen we dat. Ik heb ook even naar de heer Bakker gekeken en als dat in
gezamenlijke arbeid verricht kan worden, dan stellen we deze, leggen we hem voor de
volgende keer vast. Het heeft ook geen bloedspoed, er gebeuren geen ongelukken als
het nu niet wordt vastgesteld, denk ik. Dan kom ik bij b uit, dat is het vaststellen van de
Prioteringskaderagenda Dordrecht en u wordt voorgesteld dit stuk te bespreken en te
relateren aan de themabijeenkomst Strategisch investeren in Dordrecht 2030 van 19
november jongstleden. En het voorstel is om hem daar op 21 januari dit met elkaar te
bespreken en dan moeten daar minimaal drie partijen zijn, staat hier, maar is dat niet
inmiddels meer dan de helft? Of is het een raadsvoorstel? Een raadsvoorstel. Dan zijn
drie partijen genoeg. En als u dat wil, wat is dan de politieke vraag? Nou, laten we bij
het makkelijkste beginnen. Zijn er drie partijen te vinden die dit willen bespreken? Want
als we dat niet komen, dan ... Ja, ik heb één, ik heb er twee, mijnheer Den Heijer, of
toch niet? We hebben het over het vaststellen Prioriteringskaderagenda Dordrecht 2030.
Lijkt mij een stuk die besproken zou moeten worden, maar ja, ik heb er vier, ja, genoeg.
Oké, dus dat wordt dan besproken. En dan is het ook het voorstel om het 21 januari te
doen. Dat is al vrij snel. En dan een politieke vraag. Wie mag ik uitdagen om daar eens
een prachtige vraag over te formuleren? Of zou de vraag zijn: is deze prioritering de
juiste wijze van prioriteren? Ik verzin hem zomaar ter plekke hè, dat is ...
Mevrouw Kruaer: Voorzitter, ik vind het een pracht van een opmerking.
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De voorzitter: Nou, dan doen we dat maar, want anders zitten we hier vanavond nog
lang na te denken over de precieze politieke vraag. Goed, dan 21 januari. Dank u wel.
Goed, 3c, geen wensen en bedenkingen te uiten en beschikbaar stellen van krediet ten
behoeve van aankoop Rijksstraatweg 142 en eerste herziening het bestemmingsplan
Dordtse Kil IV. En u wordt voorgesteld dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.
Akkoord? Akkoord, doen we dat. Dan ben ik bij d, dat is het vaststellen van het
Reclamebeleid Dordrecht. U wordt voorgesteld te bepalen of u het stuk in de commissie
wil bespreken. En er heeft zich, kan ik u melden, al inmiddels één inspreker gemeld, dus
die komt sowieso hier langs volgende week. En dan is de vraag: wilt u dit raadsvoorstel,
dus drie partijen, bespreken en zo ja, wat is dan de politieke vraag?
Mevrouw Van den Berah: Voorzitter, wij willen het bespreken, de PvdA wil het
bespreken. Met name over de wijze ook van reclame, in relatie met welstand en of we
de juiste inzet plegen.
De voorzitter: En wat bedoelt u met inzet?
Mevrouw Van den Berah: Of we de juiste middelen op de goede manier gebruiken. Want
er zijn ook middelen die nog niet zoveel gebruikt worden.
De voorzitter: Reclamemiddelen, bedoelt u? Of inkomsten, of wat voor middelen heeft u
het over?
Mevrouw Van den Berah: Nee, de middelen, wijze van reclame maken. Maar gerelateerd
aan de inkomsten natuurlijk. Zeker in relatie met de welstand.
De voorzitter: Ik zag ook een vinger bij mijnheer Den Heijer. Klopt dat?
De heer Den Heiier: Ja, dat klopt, voorzitter. En dan zou ik ook de politieke vraag eraan
willen koppelen, of er dan voldoende balans tussen vrij ondernemerschap en nieuwe
regelgeving staat in het nieuwe beleid, nu het toch geagendeerd wordt.
De voorzitter: Dan heb ik twee partijen die het willen bespreken. Dan hebben we nog
één partij nodig om het echt te gaan bespreken. Ja, mevrouw Kruger, u bent het eens
met de politieke vragen die we zojuist hebben voorgelegd?
Mevrouw Kruaer: Zeker, zeker.
De voorzitter: Dan is dat op zich genoeg, tenzij er iemand zegt: nou, als we het dan
toch gaan bespreken, heb ik ook nog wel een hele geladen politieke vraag die ik daar ...
Dan kunnen we dat maar beter meteen weten. De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter, die heb ik niet, want ik had het niet hoeven
bespreken, wat mij betreft. Maar het zou natuurlijk naar aanleiding van de inspreker,
dat daar nog dingen naar boven komen die je ook zou willen bespreken, dus dat wil ik
toch wel van tevoren gezegd hebben.
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De voorzitter: Oké. Dan wordt hij besproken. PvdA, D66 en GroenLinks willen dit
bespreken. De reclamemiddelen in relatie tot de welstand en is er voldoende balans in
regels en vrij ondernemerschap, als ik het goed begreep. Dat zijn de vragen die dan aan
de orde zijn, dus daar kunt u zich allemaal van het weekend op gaan voorbereiden. En
dan ook nog in spanning afwachten wat de inspreker te vertellen heeft, om dat ook te
betrekken in uw bespreking. Dan ben ik aanbeland bij e, dat is het vaststellen
Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs
gemeente Dordrecht, tweede wijziging. U wordt voorgesteld dit voorstel als hamerstuk
naar de raad te sturen. Akkoord? Ja. Dan ben ik bij f, Lokaal vaststellen van het
regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ook hier wordt voorgesteld dit als hamerstuk
naar de raad te sturen. Ja, doen we dat ook. G, Zienswijze taken en toekomst
samenwerking Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en het stuk volgt, of dat is er al
hè, want het is nou dinsdag. Even kijken, stuk is 14 januari in het college besproken,
bla, bla, bla. Gezien het feit, ik lees nou eventjes wat hier staat.
De heer Bakker: Het is later binnen gekomen, omdat het pas dinsdag in het college is
besproken, is het ook dinsdag pas bij de stukken gezet. Ja, of u moet zeggen: we
agenderen het wel en dan kijken we volgende week ... Er wordt namelijk gevraagd voor
23 januari te reageren naar het parkschap, dus dan zou mijn voorstel zijn om het in
ieder geval even op de agenda te zetten volgende week.
De heer De Looze: Ja, mee eens.
De voorzitter: Het gaat over de zienswijze alleen hè. Dus nou, dan zetten we het voor de
zekerheid op de agenda. Als u met zijn allen zegt: nou, ik heb het gelezen, helemaal
geweldig, dan is het ook heel snel klaar. Oké, doen we dat. Dan ben ik bij h, brief van de
burgemeester over maatregelen tegen gebruik van lachgas. U wordt voorgesteld deze
brief voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord? Ja. Raadsinformatiebrief over eerste
wijziging Legesverordening 2020. U wordt voorgesteld deze brief ter kennisname naar
de raad te sturen. Ook akkoord. Raadsinformatiebrief over derde wijziging Algemeen
mandaatbesluit gemeente Dordrecht, ook deze voor kennisname naar de raad te sturen.
Akkoord. Verkoop aandelenpakket Eneco Groep NV. Nou, u wordt voorgesteld deze brief
voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud zo u wenst te betrekken bij de bespreking
van het raadsvoorstel vanavond.
De heer Wisker: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, mijnheer Wisker.
De heer Wisker: Ja, op dit punt moet u mij dan toch even helpen, want u stelt mij eerst
voor deze brief ter kennisgeving aan te nemen. En dat wil ik wel, maar ik wil er ook wel
wat over zeggen. Maar vervolgens zegt u: dat kunt u pas doen bij punt 8. Dus zegt u
het maar. Moet ik dat nu doen of moet ik daarmee wachten?
De voorzitter: Nou, dan zijn mijn voorstel zijn: wacht er even mee tot bij punt 8.
De heer Wisker: Prima maar dan moet ik ook ...
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De voorzitter; Betrekken we het ook bij dat punt.
De heer Wisker: Dan hoop ik niet dat ik bij punt 8 te horen krijgt: u heeft die brief voor
kennisgeving aangenomen, dus u kunt er niks meer over zeggen.
De voorzitter: Nou, die kans is wel aanwezig natuurlijk. Maar u brengt me nou wel op
een idee, ja. Ik had er nog zo niet over nagedacht. Goed, nee, natuurlijk niet. Dan ben
ik bij I, dus we nemen deze straks gewoon mee in de bespreking. L, de provincie ZuidHolland, update van bestuurlijke ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse regio's. Het
voorstel deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord. Dan hebben we ook van
de provincie Zuid-Holland een afschrift van de brief aan het dagelijks bestuur van de
GRD over de begroting 2020 en jaarrekening en ook deze brief voor kennisgeving aan te
nemen. Ook akkoord. Provincie Zuid-Holland, ja, die hebben wat geschreven, financieel
toezicht begroting 2020, ik ben inmiddels bij n. En wat was daar ... U wordt voorgesteld
deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Ook akkoord. Dan zijn we bij o, een brief
van de heer Brugman over ... hier staat de heer, maar goed, mevrouw Brugman, over
vlag op de Grote Kerk en u wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te
nemen. Ja. Dan ben ik bij p, Platform Duurzaam Dordrecht, reactie op het interview in
AD De Dordtenaar van 29-12-2019 over de besteding van de Enecomiljoenen. U wordt
voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
Mevrouw Kruaer: Voorzitter.
Mevrouw Van den Berah: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, mevrouw Kruger was eerst.
Mevrouw Kruaer: Als GroenLinks willen we voorstellen om deze brief in ieder geval bij de
bespreking van de besteding van de Enecomiljoenen mee te nemen.
De voorzitter: Mevrouw Van den Bergh ook?
Mevrouw Van den Berah: Ja, PvdA ook.
De voorzitter: Nou ja, laten we dat gewoon doen hè, ja, toch? Dan zijn we bij q, brief
van de heer A.J.M. de Jong over door het afgelasten van de kerstmarkt gedeputeerde
handelaren. En u wordt voorgesteld ook deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
Mevrouw Van den Berah: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Berah: Ik stel voor om deze brief, want we hebben afgesproken om
de kerstmarkt te evalueren, de afgelopen kerstmarkt, om dit er bij te betrekken.
Mevrouw Kruaer: Dat was mijn voorstel ook.
De heer Schalken-den Hartoa: Mijne ook.
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De voorzitter: Nou, dan doen we dat. Dan wordt hij betrokken bij de behandeling en de
brieven over de Eneco die worden straks besproken bij het punt daarover, beslist u daar
wat ermee gaat gebeuren.
4. Overzicht moties en toezeggingen
De voorzitter: Dan zijn we bij het overzicht moties en toezeggingen. En de vraag is hier:
kunnen de moties, toezeggingen met het voorstel afvoeren worden afgevoerd? De vraag
is hier, bij agendapunt 4, het overzicht moties en toezeggingen, of we de moties en
toezeggingen met het voorstel afvoeren, ook daadwerkelijk kunnen afvoeren.
Mevrouw Kruaer: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruaer: Er zijn twee afvoeringen, als je het zo moet noemen, die ik vind nog
steeds niet afgevoerd kunnen worden. Dat is één die over het communicatiebeleid. O
nee, die staat in behandeling. Ja, hij staat wel voorstel afvoeren. Bespreking ... Het is
een beetje raar wat er eigenlijk staat. Er staat: in behandeling, maar dan wel het
voorstel afvoeren, bespreking heeft plaatsgevonden. Dat is mooi, die bespreking heeft
plaatsgevonden, maar er komt nog een uitwerking, dus ik zou willen voorstellen om hem
er gewoon nog eventjes op te laten staan ter herinnering dat er een voorstel komt, want
mogelijk, ja, het kan een keer vergeten worden en dan kunnen we dat weer zien.
De voorzitter: Bij welke motie ...
Mevrouw Kruaer: Dat is over het communicatiebeleid, dat is vergadering commissie
Bestuur 30 oktober 2019.
De voorzitter: Ja, dat klopt, daar zou nog ...
Mevrouw Kruaer: Dat is één. En dan hebben we nog onze ... die er al heel lang staat en
iedere keer geprobeerd wordt af te voeren. Dat gaat over de straatnamen en de
straatnamencommissie. Nog steeds is er geen nieuwe straatnamencommissie en is er
ook nog geen voorstel in ontvangst genomen over eventueel nieuwe straatnamen. Dus
ik zou hem er toch nog graag op laten staan, totdat er een nieuwe
straatnamencommissie is.
De voorzitter: Is iemand het oneens met ... Komt eraan. Beide komen er zeer binnenkort
aan? Nou, dan laten we hem gewoon nog even erop staan en dan kan hij er daarna af.
De rest is akkoord, voor zover dat ... Nee, ik hoor nee, nee, nee, nee. Mijnheer De Looze
was dat?
De heer De Looze: Ik had ... ik vind het heel mooi zeg maar over dat roken in
speeltuinen. Daar is de APV, wordt nu gewijzigd in de volgende APV-wijziging. Dat staat
erin, dat het in ieder geval in het college behandeld is. Ik denk wel dat het goed is om
hem hier op te laten staan, aangezien, ik heb het nog niet gezien zeg maar, dat de
nieuwe APV er is, dus het is denk ik als reminder wel goed om hem even te laten staan.

7

En dan kan hij wel wat mij betreft als, ja, hij is voor het college is hij behandeld, maar
voor mij nog niet, omdat ik heb die APV-wijziging nog niet goedgekeurd. Hetzelfde geldt
een beetje voor het proactief begroten. We hebben gewoon alles ingezet, we gaan ook
een stresstest doen deze maanden, dus de accountant heeft ook de opdracht gekregen
om een stresstest uit te voeren en daarin meer scenario's mee te nemen. Dus ook daar
is alles in gang gezet, maar zijn we er wat mij betreft nog niet.
De voorzitter: Heeft iemand daar een reactie op? Iemand van het college of anderszins?
Niet. Zijn er nog anderen die zeggen: nou, ik heb ook nog wel iets die ik erop wil laten
staan? Of misschien wel juist eraf wil halen, kan ook. Niet. Dan stellen we vast dat de
straatnamen, het roken in speeltuinen, het proactief begroten en er was er nog eentje
van 30-10-2019, mevrouw Kruger, welke was dat ook alweer? Dat is de straatnamen hè,
die hebben we gehad. Communicatie, de communicatie, dat was hem, dat die er nog
even op blijven.
5. Agenda's
De voorzitter: Nou, dan zijn we bij agendapunt 5. En dat betreft de agenda's en een
memo van de heer Burggraaf, het verzoek om op 31 januari met de commissie te
spreken over de Regio Deal. Wie mag ik daar eventueel het woord over geven?
Niemand. Dan stel ik voor dat we de agenda's zoals die zijn voorgesteld, ik ben snel
even aan het zoeken, ik ben even de weg kwijt in het ding, ja, dat we die als zodanig
met datgene wat er vanavond is aangevuld en bijgevoegd, gaan bespreken. Dan weet u
wat u te doen heeft volgende week.
De heer Bakker: Volgende week hebben ook nog insprekers zich gemeld van de
bewoners van Kromhout, die willen ook graag inspreken. Ja, omdat het gaat over
veiligheid en dat zit in onze commissie.
Mevrouw Kruaer: Voorzitter, maar bij welk onderwerp op de agenda dan?
De heer Bakker: Dat staat niet op de ... dat is niet een onderwerp op de agenda, maar
die komen gewoon, ja.
De voorzitter: Zijn dat veel insprekers, waar moeten we rekening mee houden, komt
daar heel Kromhout om de beurt inspreken, of is het één inspreker?
De heer Bakker: Nou, er komen meerdere mensen, maar volgens mij hebben ze één
inspraakreactie.
De voorzitter: Oké, dan weten we in ieder geval waar we ook agendatechnisch rekening
mee moeten houden.
6. Vragen aan het College
De voorzitter: Oké, dan zijn we nu bij agendapunt 6 en dat zijn vragen aan het college.
Er is één vraag in ieder geval doorgesijpeld, dat is een vraag van mevrouw Van den
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Bergh. Ik weet niet of er nog anderen zijn die vragen hebben? Niet. Dan geef ik in ieder
geval als eerste het woord aan mevrouw Van den Bergh voor een vraag aan het college.
Mevrouw Van den Bergh: Een korte vraag. Bewoners hebben doorgegeven, er ligt nog
steeds een schip, een groot schip aan de Lange Wantijkade en dat is niet een plek om
langdurig daar te liggen. Het was ook maar de bedoeling dat die er tijdelijk zou liggen,
maar hij gaat niet weg en er gebeurt eigenlijk niets op. De bewoners weten ook niet wat
er verder mee gebeurt en wanneer hij weggaat. Dus wij vragen van bent u bekend met
dat schip en wanneer gaat dat schip weg?
De voorzitter: Mijnheer Sleeking.
De heer Sleekino: Voorzitter, ik ben niet bekend met het schip, maar we hebben het wel
even na laten vragen. Er zijn wel termijnen verbonden aan deze ligplaatsen. Die termijn
is nog niet overschreden. In een enkel geval gebeurt het inderdaad dat schepen die niet
of nauwelijks beladen zijn, ja, die liggen wat hoger te water en daar heeft men relatief
meer last van. Er is wel geconcludeerd dat dit echt wel incidenteel is, dus ik hoop dat
het ook echt zo blijft, want ik kan me voorstellen dat de bewoners liever open uitzicht
hebben, dan tegen te hoog gelegen schepen aan. Ik kan u het antwoord nog wel even
schriftelijk doen toekomen, want het is wat uitgebreider dan ik nu samenvat, maar dat is
een beetje de kern van het verhaal.
Mevrouw Van den Bergh: Weet u ook nog tot hoe lang die ligt, wat de termijn daarvan
is?
De heer Sleeking: Nee, dat zou ik even moeten nalezen. Ja, de termijn is maximaal drie
maanden. Dus ik weet niet hoe lang hij er al ligt. Dus van die termijn kunnen ze
maximaal gebruik maken. Dan moet hij echt weg.
De voorzitter: Akkoord, mevrouw Van den Bergh? U krijgt nog het een en ander
schriftelijk toegestuurd. Oké. Verder niemand meer nieuwe vragen bedacht aan het
college?
7. Vaststellen Startnotitie herijking levendige binnenstad (2491064)
De voorzitter: Dan gaan wij naar agendapunt 7, dat is het eerste bespreekstuk. Ik heb
hem hier ook niet op het papiertje staan.
De heer Bakker: Ja, Gewoon Dordt die zit bij een andere commissie, die komen zo, maar
die zeiden: we betrekken onze vraag wel in de woordvoering bij het onderwerp. Dat ging
over levendige binnenstad.
De voorzitter: Goed, ja, wie er niet is, heeft het woord niet, dus zo simpel is het. Dan
kom ik toch bij agendapunt 7, dat is het vaststellen van de startnotitie herijking
levendige binnenstad en daar hebben we een inspreker en dat is mevrouw Van Ansem.
Mevrouw Van Ansem, mag ik u naar voren roepen? U kan daar, daar staat het bordje
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inspreker. Gaat uw gang. U weet het hè, vijf minuten en dan krijgt u misschien wat
vragen en dan gaan wij inhoudelijk het stuk bespreken. Gaat uw gang.
Mevrouw Van Ansem: Dank u wel, voorzitter. Zoals in de startnotitie is benoemd,
hebben we ons als bewoners van het Hofkwartier, de Statenplaats en de Voorplaats
gemeld bij de heer Naaktgeboren met het initiatief voor het oprichten van een
bewonersplatform of iets dergelijks, in het kader van de herijking van het
binnenstadsbeieid. We zijn verheugd dat er in de herijking meer aandacht zal zijn voor
de balans tussen bewoners en bezoekers van de binnenstad en tussen leefbaarheid en
levendigheid. Ja, bewoners klagen soms, ofwel, ze kaarten dingen aan, omdat ze
wellicht zelf ergens last van hebben, maar ook omdat ze door de ogen van bezoekers
naar de binnenstad kijken en dus willen dat het schoon, heel en veilig is. Ook klagende
bewoners helpen om de binnenstad voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk te houden.
Ze zijn de oren en ogen voor een bredere groep. Maar wat wij echt nog missen in de
startnotitie, is dat de bewoners net zoals de ondernemers ook als kracht van de
binnenstad worden benoemd, dus niet alleen als potentiële klagers, of als groep waar je
rekening mee te houden hebt. Bewoners zijn ook ambassadeur van onze mooie
binnenstad, door vriendelijk en gastvrij te zijn voor bezoekers. Eigenaarbewoners
investeren fors in hun monumentenpanden. Bewoners zetten zich in als vrijwilligers,
onder andere in de vele culturele voorzieningen in de binnenstad. Bewoners starten in
hun pand een B&B of geven ruimte aan huisconcertjes en dergelijke. Denk ook aan het
initiatief voor de keramiekmarkt, of aan deelname aan de Dordtse rommelroute. Vanuit
de stichting Int Lastigh Ent, de bewonersorganisatie van het Hofkwartier hebben we
samen met bewoners uit de Voorstraat en de Statenplaats in een gesprek met de heer
Naaktgeboren gemeld dat we graag vanuit deze kracht en met een positieve insteek
mee willen denken en werken aan de herijking van het binnenstadbeleid. In de
startnotitie is dit ook benoemd. Dat doet ons deugd. We hebben daar wel een actieve rol
van de gemeente bij nodig. Bewoners zijn best lastig te organiseren. Zowel inzet als
kennis en ervaring van gemeentezijde is nodig om ons te helpen tot een
bewonersplatform of iets dergelijks te komen. Een platform dat als volwaardige
gesprekspartner structureel kan meedraaien in de beleidsvoorbereiding voor de
binnenstad. Een platform waarin uit verschillende binnenstadsbuurten zowel jongeren
als gezinnen met kinderen als ouderen zijn vertegenwoordigd. Een platform dat in
gesprek met de andere partners en de gemeente zoekt naar evenwichtige
ontwikkelstrategieën, met wederzijds profijt als uitgangspunt. Wat kunnen we voor
elkaar betekenen? Hoe worden we allemaal beter van de verdere ontwikkeling van onze
mooie binnenstad? Overigens is dergelijke participatie en integraliteit bij het maken van
beleid ook iets waar de nieuwe Omgevingswet de gemeente toe aanzet. Maar vooral is
het iets waar de binnenstad bij te winnen heeft. Wij hopen dan ook dat de aanpak en
het projectbudget van de herijking ruimte bieden om daar vanuit de gemeente samen
met ons actief op in te zetten. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Nou, dat is meer dan ruimschoots binnen de tijd. Zijn er
mensen, aanwezigen, commissieleden, raadsleden die een vraag hebben? Ik zie
mevrouw Van den Bergh al en de heer Van der Kruijff, mevrouw Kruger. Nou, we
beginnen met mevrouw Van den Bergh.
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Mevrouw Van den Berah: Ja, ik heb even een korte vraag, want ik heb het ook gezien en
ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Maar was er niet eerder weleens een
bewonersplatform of een platform binnenstad? Is het weer opnieuw opgestart en denkt
u dat daar zeg maar een groot aantal bewoners aan zullen deelnemen? Daar hebben
jullie al ...
Mevrouw Van Ansem: Ik weet het niet. We zijn tot nu toe met een heel klein clubje,
vanuit drie plekken in de binnenstad zeg maar, dicht bij elkaar gelegen, en we zouden
dit ontzettend graag willen onderzoeken, laat ik het zo zeggen. En de heer
Naaktgeboren is ook al aan het kijken welke mensen uit andere gebieden eventueel mee
zouden kunnen draaien, dus we kijken of we dat kunnen opbouwen met elkaar. En
hopen dat dat lukt en dat we iets kunnen betekenen in het maken van het nieuwe
beleid. Ik weet dat het eerder is gebeurd, maar ik ken de geschiedenis verder niet en de
resultaten ook niet, dus nieuwe poging.
De voorzitter: Ik zag mijnheer Schalken ook zojuist. Was dat niet, ja? Ik ga gewoon het
rijtje af dan.
De heer Schalken-den Hartoa: Ja, dank u wel. Oké. Dank u wel inderdaad voor het
inspreken en zeker ook heel belangrijk en goed om te horen wat u aangeeft, dat u in
ieder geval nu ook al ervaart dat u wordt meegenomen in de opzet van de herijking van
de levendige binnenstad. Ja, ik kan me zo voorstellen dat het op bepaalde momenten
vaker noodzakelijk is om bij elkaar te kopen dan wanneer het op een gegeven moment
loopt. Heeft u daar zelf ideeën bij, met hoe u dat, zo'n platform of iets dergelijks
uitgewerkt wil zien? En wat u nu specifiek echt van de gemeente vraagt, is dat vooral
het coördineren van het organiseren, of denkt u van nou, als we de opzet hebben dan
kunnen we zelfstandig verder, of is het alleen een stukje ondersteuning? Heeft u daar al
een idee bij?
Mevrouw Van Ansem: Nou, we zitten nog helemaal aan het begin, maar het begint met
zoeken naar bewoners elders in de binnenstad en dat gebeurt dus nu ook al vanuit de
gemeente, want er zijn natuurlijk meerdere organisaties bekend bij de gemeente, meer
dan bij mij, of bij ons. Dus dat is een eerste stap. En dat kan helpen om in elk geval met
een aantal mensen bij elkaar te komen. De heer Naaktgeboren heeft ook aangeboden
om daar bij te zijn en eventueel, nou ja, uit te leggen hoe het proces is bedacht. Kijk,
wat dan ook belangrijk is, is om te bekijken met elkaar van welke rol kan je hebben in
het hele proces, welke verantwoordelijkheden wellicht ook hè, waar kan je ons op
aanspreken? Nou, dat is allemaal nog niet bedacht. Het begint ermee dat we een aantal
mensen hebben die hier enthousiast in willen stappen. En nou ja, daar willen we vanuit
dit clubje wat dit nu bedacht heeft, heel actief in gaan om dat voor elkaar te krijgen en
dan samen met de gemeente te bekijken van hoe gaan we dat nou doen? Dus ik heb
nog geen draaiboek.
De voorzitter: Helder, helder. Ik ga naar mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruaer: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, u bedankt voor de mooie woorden. Zo
keek ik er ook niet tegenaan hè, de kracht vanuit de bewoners en het
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ambassadeurschap terwijl ze wel altijd wel genoemd worden, maar nooit in zo'n
beleidsstuk. Dus heel mooie aanvulling. En ik had eigenlijk wel dezelfde vraag als de
heer Schalken net had, maar zou het ook kunnen zijn dat u vraagt om bijvoorbeeld
facilitering, vergaderruimte, of zoiets dergelijks? Moet ik daar ook aan denken?
Mevrouw Van Ansem: Bijvoorbeeld, ja.
Mevrouw Kruaer: Want ik vind wel heel mooi ook dat dit platform nu ook meteen van de
start bedenkt om het, ja, zeg maar professioneel bijna aan te pakken, in plaats van we
gaan bij elkaar, we gaan zitten zoeken, maar meteen kijken hoe de aansluiting is bij de
ontwikkeling van het totale beleid. U noemde ook al de Omgevingswet die eraan komt,
daar past dat inderdaad prima bij.
Mevrouw Van Ansem: Ja, dat kan inderdaad faciliteren zijn van ruimtes en inderdaad
toelichting geven op het plan van aanpak, wat dan ook. Ik kan me ook voorstellen dat er
nog een extra actie nodig is om meer mensen, en vooral een gemêleerd gezelschap bij
elkaar te krijgen. Ik bedoel, we hebben binnen onze eigen buurt al relatief veel 65plussers in de club. Dat is prima, maar het is ook goed als dat een wat bredere
vertegenwoordiging wordt. Dus dat is ook samen zoeken hoe we dat vorm ... Dus daar
kan de gemeente ook bij helpen, omdat die natuurlijk op verschillende manieren in het
gebied actief is.
De voorzitter: Prima, dank u wel. Ga ik verder het rijtje af. Mijnheer De Looze? Niet.
Mijnheer Den Heijer? Niet. Toch wel, ja.
De heer Den Heiier: Excuus, voorzitter, toch een vraag. Ik vroeg me namelijk af, u zegt
van nou, het is nu overwegend 65-plus, en daar zou de gemeente dan in mee kunnen
denken hoe we dat jonger kunnen krijgen. Vindt u het zelf dan heel erg lastig om
mensen jonger dan 65-plus actief te krijgen voor zo'n platform? Of hoe gaat dat tot
dusver? Want daar ben ik op zich wel geïnteresseerd naar.
Mevrouw Van Ansem: Nou, op zich merk ik binnen onze eigen buurt al, iedereen is
natuurlijk hartstikke druk en dat is een belangrijke factor. Maar het is, ik vraag het ook
niet alleen aan de gemeente hè, ik bedoel, het is natuurlijk ook aan ons om in onze
eigen buurten te kijken van wie ken je en wie zou je bereid kunnen krijgen om hierin te
participeren? Dus het is niet alleen maar een vraag van kunnen jullie alsjeblieft. Maar
het is lastig, vooral omdat mensen het druk hebben, zeker als je gezinnen hebt met
kinderen, die krijgen die dienstregeling net voor elkaar volgens mij, dus.
De heer Den Heiier: Wat gaat u dan doen als de samenstelling onvoldoende lukt binnen
uw stichting of binnen uw vereniging? Wat gaat u dan doen?
Mevrouw Van Ansem: Nou ja, volgens mij moeten we proberen het zo breed mogelijk te
krijgen en kijken hoever we daarmee komen.
De voorzitter: Helder. Dan is het gewoon roeien met de riemen die u heeft. Dat was
hem, de heer Den Heijer? Ja hè. Nou, mijnheer Veldman, welkom, ik sla u even over. Ik
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kan moeilijk u vragen een vraag te stellen over iets wat u niet gehoord heeft. Even hard
welkom. Mijnheer Kleinpaste, ook welkom. U heeft wel het een en ander mee gekregen
nog net, op de valreep. Heeft u een vraag?
De heer Kleinpaste: Nou, ik heb ook een heel gedeelte niet meegekregen, dus ik heb
even geen vragen.
De voorzitter: Heel goed. Mijnheer Noels, nee. Mijnheer Wisker, nee. Mijnheer Van
Leeuwen niet. Mijnheer Van der Kruijff wel.
De heer Van der Kruiiff: Ja, ik kreeg de indruk uit uw betoog dat u eigenlijk heel
enthousiast bent en dat u tot dusver, en ik kijk of ik het goed begrepen heb, ook heel
veel welwillendheid en medewerking vanuit de gemeente ervaart in de contacten die er
tot dusver zijn en dat u hier met name inspreekt ... Ja, de heer Naaktgeboren dan in
persoon die er naast zit. En dat u hier met name zit ook om bij ons het beeld onder de
aandacht te brengen, in de hoop dat het ook breder landt en dat we daar ook vorm aan
willen geven. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er iemand tegen is, maar ik wil even
vragen of ik dat goed begrepen heb, dat u hier niet om te klagen, of zeggen: het gaat
niet goed, maar u komt zeggen: eigenlijk gaat het best goed, maar ik heb verder uw
hulp nodig om het nog mooier te krijgen. Heb ik dat goed begrepen? En de volgende is,
u had het ook over jongeren, de heer Den Heijer begon er ook over. Ik had nog één
vraag: bent u in contact met de jongerenraad? Want we hebben in een aantal gevallen
hier ook wel jongeren gehad, die hebben ook aangegeven op dit onderwerp echt
betrokken te zijn, dus wellicht ligt daar een mogelijkheid. Dat is gewoon de vraag aan u,
of u hen kent of er contacten mee hebt.
Mevrouw Van Ansem: Om met dat laatste te beginnen, nee, maar dat kan na vandaag
anders worden, dank u wel. En u heeft inderdaad goed begrepen dat dit vooral wat ons
betreft een ondersteuning is van het verhaal wat er ligt, waarbij we er nog net iets aan
toegevoegd willen hebben, dat zal ook duidelijk zijn. Maar inderdaad blij met hoe het tot
nu toe al is ontvangen, laat ik het zo zeggen, en voor hoe het ook in de startnotitie.
De heer Van der Kruiiff: Helder.
De voorzitter: Nou, dan dank ik u wel voor uw bijdrage vanavond. Neemt u rustig plaats.
Dan is nu de commissie aan zet om dit stuk te bespreken. De heer Den Heijer heeft
gevraagd om nog wat uitstel, omdat hij de achterban, zoals dat hier staat, wilde
consulteren. En nou, misschien wilt u als eerste het woord nemen.
De heer Den Heiier: Ja, dank u wel, voorzitter. En ik ga u beloven dat het niet te lang
gaat zijn, maar het is langer dan u van mij gewend bent vanavond. Op de dag dat de
harde kern van klagende binnenstadbewoners voor de zoveelste keer luid en duidelijk
bezwaar maken over een terras bij Huis Roodenburch, bespreken wij als commissie de
notitie een nieuw beleid voor een bruisende binnenstad. De VVD wil een binnenstad voor
iedereen. En dat lukt Dordrecht steeds beter, maar het kan nog veel beter. Het is
daarom niet voor niets dat de raad zich daarover duidelijk heeft uitgesproken middels de
motie en we beginnen niet op nul, maar we moeten nu wel aan de bak. We moeten een
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balans bewaken, maar dat gaat nu niet goed. Een bruisende binnenstad is geen
openluchtmuseum, maar een binnenstad ook voor jongeren. En moeten we dat dan nog
een keer uitgebreid gaan onderzoeken of monitoren? Maar we kunnen nu ook hier
allemaal hier constateren dat het gewoon nog af en toe iets te stil is in onze stad. En nu
lees ik in de notitie dat Dordrecht nooit een traditionele studentenstad zal gaan worden.
Dat klopt, als wij die ambitie niet uitspreken en het zo in plannen verwerken, dan gaat
het inderdaad nooit gebeuren. De VVD denkt daarom graag met het college mee. Wij
geloven dat bedrijven en horecaondernemers het echte verschil kunnen maken, maar
die lopen tegen regelgeving van de gemeente aan. Daarom vraag ik het college om
echte ambitie te tonen en serieuze uitgaanskerngebieden aan te wijzen in het centrum,
waar jongeren, die hier al jaren om schreeuwen, lekker uit kunnen gaan. Te denken
valt, zo lees ik in uw notitie, aan het Scheffersplein. Geluidsoverlast is dan een veel
voorkomend argument om dat niet te doen. Daarom pleit ik bij het college om de
mogelijkheden na te gaan om in de uitgaanskerngebieden de sluitingstijden af te
schaffen en vrije sluitingstijden in te voeren, zoals in Groningen en Nijmegen succesvol
gebeurt. Daarmee wordt de stad bruisender en piekmomenten van huiswaarts kerende
bezoekers voorkomen. Tegelijkertijd vraag ik het college ...
De heer Kleinpaste: Voorzitter.
De voorzitter: Ja. Ik hoor iemand, maar ik weet alleen n ie t... Ja, gaat uw gang,
mijnheer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Even ter interruptie. Zou de heer Den Heijer ook misschien in één,
twee zinnen kunnen schetsen wat precies die voorstellen, de voordelen van die vrije
sluitingstijden zijn? Ik bedoel, ik heb er wel een beeld bij, maar ik hoor het graag even
expliciet.
De heer Den Heiier: Nou ja, kijk, ik heb het nu samengevat op dat wij met zijn allen een
ambitie hebben om de stad op bepaalde plekken bruisender te krijgen. En je ziet nu dat
omdat er bepaalde sluitingstijden zijn, en ik ga daar later in mijn betoog nog verder op
door, zie je dat dan mensen tegelijkertijd naar huis gaan en tegelijkertijd buiten blijven
praten. En buiten staan praten is veertig decibel. Nou, dat is rustig smoezelen en als dat
harder dan dat gaat gebeuren, dan is dat gewoon fout en dan hebben bewoners gewoon
terecht te klagen dat dat gebeurt. En als die piekmomenten weg worden genomen, dan
zie je dat mensen geleidelijker naar huis gaan en uiteindelijk, ja, ik ben een liberaal, dus
ik geloof erin dat mensen voor zichzelf goed kunnen bepalen wanneer ze naar huis gaan.
En ik denk dat we dit gewoon eens serieus moeten overwegen, puur en alleen om die
overlast gewoon tegen te gaan en beter te kunnen handhaven.
De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Dank u wel. U zal zich verbazen, ik ben ook een liberaal, dus
bedankt voor uw toelichting.
De heer Den Heiier: Nee, dat verbaast me niet, nee hoor.
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Mevrouw Van den Berqh: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Berqh: Ja, dan wil ik toch ook even een vraag aan de heer Den Heijer,
want u zegt: door die sluitingstijden af te schaffen, voorkom je overlast. Maar daarmee,
zeg maar als de horeca helemaal zelf die tijden kunnen bepalen, dat betekent dat ze ook
gewoon helemaal open kunnen blijven, dat er ook behoorlijk veel meer gedronken kan
worden, wat uiteindelijk ook weer tot luidruchtigheid en overlast kan leiden. Heeft u
daar ook over nagedacht, of ziet u dat anders?
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heiier: Ja, dat is inderdaad. Uw vraagstelling stuurt er een beetje op aan
op redenen waarom dat dan niet zou moeten. En ik probeer een beetje te kijken waarom
we het wel zouden moeten doen. En als u zegt van ja, mensen gaan vroeg beginnen met
drinken, of mensen gaan dan langer drinken, ja, mensen kunnen ook om zes uur 's
avonds al beginnen te drinken of drie uur 's middags. Volgens mij is dat de keuze aan
mensen zelf. Ik denk dat de Partij van de Arbeid daar dan misschien anders over denkt.
En tegelijkertijd mogen wij de ondernemers erop aankijken als er excessief gedronken
wordt, of als er excessief of drugs gebruikt wordt, of hele foute dingen daar gebeuren,
dat mag ook gewoon niet. Dus er is een bepaalde sociale hygiëneplicht en daar mogen
wij die ondernemer ook op aankijken. Daar mag op gehandhaafd worden. Dus dat is ook
mijn antwoord daarop aan de Partij van de Arbeid.
De voorzitter: Mijnheer De Looze.
De heer De Looze: Ja, voorzitter, daar wil ik toch echt even op reageren, want het is
gewoon een feit dat hoe later wordt, zeker na drie uur, datje bijna drank en drugs nodig
hebt om het vol te houden om zeg maar ... Het is echt bewezen dat hoe later je gewoon
doorgaat met feesten, hoe gekker het wordt. Dus wat ons betreft is het gewoon goed
om op tijd te stoppen.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heiier: Nou ja, ik, ja, dat moet de ChristenUnie/SGP-woordvoerder, ja, die
woorden laat ik aan hem. Ik heb daar niet per se persoonlijke ervaring in. Ik zal verder
doorgaan. Ik vraag het college ook om een continuering van de suswachten en te bezien
of een maximaal toegestaan geluidsniveau in die gebieden dan wel kan plaatsvinden,
zodat het misschien in andere gebieden rustig is, ook iets wat de bewoners graag willen.
Voor de horecabedrijven die buiten de uitgaanskerngebieden zullen vallen, zal wat mij
betreft de bestaande regelgeving ook selectief versoepeld moeten kunnen worden. Nu is
de sluitingstijd doordeweeks twaalf uur, in het weekend één uur en vier keer per jaar is
een ontheffing mogelijk om tot later open te blijven. Dat is iets wat de gemeente regelt.
Hiervoor moet een hoop papierwerk worden ingevuld en kiezen ondernemers ervoor om
de ontheffingen gebundeld in te zetten bij Big Rivers. Dan zijn de ontheffingen bijna op,
als je goed telt. Daarom pleit ik bij dit college voor het twaalf-twaalf-twaalf-experiment.
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Twaalf bedrijven of horecaondernemers kunnen zich aanmelden voor een experiment om
twaalf keer per jaar langer dan twaalf uur 's nachts open te kunnen blijven. Ik ben
benieuwd hoe het college tegen dit experiment aankijkt.
De heer Kleinpaste: Voorzitter.
De voorzitter: Ik hoor voorzitter, maar ... Ah, mijnheer Kleinpaste. Ja, gaat uw gang.
De heer Kleinpaste: Ja, daar was ik weer. Klinkt heel sympathiek, een twaalf-twaalftwaalf-experiment. Maar als je twaalf ondernemers ruimte gaat bieden voor dit
experiment, hoe kijkt u dan aan tegen eventuele vormen van concurrentievervalsing?
De heer Den Heiier: Nou ja, dat moet daar ook in mee worden genomen. In die zin vind
ik het misschien in mijn optiek belangrijker dat bijvoorbeeld een locatie, of dat een goed
plan aan ten grondslag ligt, in plaats van dat we per se gaan kijken op
concurrentievervalsing. Want ik denk dat dit op velerlei plekken, eerlijk gezegd moeten
we dat ook bestrijden. We zien dat bijvoorbeeld bij paracommerciële instellingen, je ziet
het bij voetbalkantines. En ik denk: bij zo'n experiment zou daar misschien ook rekening
mee gehouden kunnen worden. Maar ik nodig u uit om niet meteen die deur dicht te
trappen, maar dan misschien te kijken van misschien dat in het achterhoofd hebbende,
om te kijken van wat het dan wel mogelijk maakt, zo'n experiment? Want ik denk dat
ondernemers daar best bij gebaat kunnen zijn en dat het leuker is en onze stad op
zichzelf bruisender kan maken.
De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Even in reactie dan op dit antwoord, het is zeker niet mijn bedoeling
om die deur onmiddellijk dicht te trappen. Het is wel mijn bedoeling om te kijken van
waar zitten de risico's in zo'n experiment, hoe kun je ervoor zorgen dat
horecaondernemers gezamenlijk daar hun schouders onder zetten? Vandaar dat ik die
vraag stelde, want ik kan me voorstellen dat ondernemer dertien en veertien ook mee
willen doen, maar wellicht dat met Koninklijke Horeca Nederland, of anderszins, de
brancheorganisatie, daar een mouw aan te passen is. Ik zou er in ieder geval waakzaam
voor willen zijn, omdat ik geen verstoorde concurrentieverhoudingen wil in een sector
die ik op zich heel belangrijk vind.
De heer Den Heiier: Nou, ik neem die overweging, voorzitter, eigenlijk ter harte. Ik denk
dat wanneer het college en misschien deze commissie met mij vindt dat dit een goed
idee is, dan zou ik het inderdaad mooi vinden dat we er misschien niet een twaalftwaalf-twaalf-regeling van maken, maar een achttien-twaalf-twaalf, of een twintigtwaalf-twaalf, of een tweeëntwintig-twaa... Ja, dat maakt mij niet uit. Als ik met u daar
een bondgenoot in hebt, dan doe ik dat graag.
De voorzitter: Ja, u ziet meteen, hij pakt de ruimte die u biedt, mijnheer Kleinpaste.
Mevrouw Kruger en dan de heer De Looze.
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Mevrouw Krijger: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, mijnheer Den Heijer, u geeft aan: aan
de ene kant wil u minder wet- en regelgeving, minder regels, dus het uitgaansleven
meer vrijheid geven. Aan de andere kant zegt u van ik wil een experiment en daarin, ja,
hoor ik toch wel wat criteria en wat regeltjes enzovoorts door, maar wie gaan dan die
regels opstellen? Nu hebben we de wet- en regelgeving die gewoon ingegeven is door de
APV en alle andere normen en nu moeten we die zelf gaan maken. Dus wie gaat dat dan
doen? Wie gaan die regels opstellen?
De heer Den Heiier: Nou ja, ik ben de regelsteller, samen met u, van deze stad. Dus ik
denk dat wij samen dat op kunnen stellen en ik pleit hier ook niet voor een verstrakking
van de regelgeving, maar juist voor een verruiming van de regelgeving. Dus ik snap ...
Kijk, als je op dit moment een ontheffing wil hebben, dan moetje daar wel een gegrond
plan voor hebben, dat kan niet zomaar. Ik kan me zomaar voorstellen dat dat misschien
van kracht blijft, maar ik ben ook benieuwd hoe het college daarover nadenkt. Dus ik
werp hem gewoon op hier, maar ik ben zeker niet, als u daar bij mij over twijfelt,
voornemens om het allemaal nog moeilijker te maken, want dat is volgens mij niet
nodig.
De voorzitter: Mijnheer De Looze.
De heer De Looze: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben het echt in bijna alles met de heer
Den Heijer oneens, maar hij zei wel even over dat concentratiebeleid, toen ging ik toch
even oplichten, of opveren van hé, dit klinkt best interessant. Maar vervolgens zei hij,
ja, hij bedoelt volgens mij dan een concentratiebeleid waar de muziek alleen nog maar
harder kan en dan daarbuiten gaan we nog meer uitzonderingen toestaan, dus eigenlijk,
ja, wordt het voor bewoners denk ik en voor andere groepen in de stad, alleen maar
minder, denk ik. Dus wat mij betreft, hoe zie je dat concentratiebeleid? Want als je
zoveel uitzonderingen wil toestaan, dan is er geen sprake meer van een
concentratiebeleid.
De heer Den Heiier: Nou, voorzitter, ik heb met de ChristenUnie/SGP natuurlijk gewoon
een partij tegenover me die dit überhaupt niet ziet zitten. En ik probeer de ruimte te
zoeken in waar dingen wel mogelijk zijn. En ik ben er tot in mijn diepste vezel van
overtuigd dat deze stad echt veel rumoeriger en veel bruisender kan. En ik denk dat we
in dat streven ook gewoon een versoepeling moeten laten optreden in inderdaad
uitgaanskerngebieden, maar dat we ook eerlijk moeten zijn als overheid met waar dat
dan niet gaat plaatsvinden. En als er bijvoorbeeld dan binnen zo'n experiment nou een
grond is waarvan wij zeggen: nee, dit is nou echt een woongebied, dus daar kan zo'n
experiment niet van toepassing zijn, nou, dan ben ik het met de ChristenUnie/SGP eens,
nou, dan moeten we dat gewoon niet doen. Maar ik vind het jammer dat de
ChristenUnie/SGP niet aan mijn kant staat, dat ik zeg van mensen die dat dan wel leuk
vinden, om het daar dan wat te versoepelen, zodat het gewoon bruisender wordt in onze
stad. Dat is gewoon het punt wat ik hier probeer te maken.
De voorzitter: Mijnheer De Looze, nog een laatste reactie daarop? Want anders de heer
Van der Kruijff.
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De heer De Looze: Ja, ik ben toch wel blij dat de heer Den Heijer aangeeft dat hij in
ieder geval buiten die kerngebieden die aangewezen gaan worden, dat hij daar echt
stilte wil en rust wil, dus dat is ook heel belangrijk, denk ik.
De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, ik herken een heel aantal
punten in het betoog van de heer Den Heijer die wij ook wel met elkaar delen. Ook wij
hebben gezegd dat we graag willen dat de binnenstad aantrekkelijker wordt voor
jongeren, dat horen we jongeren vaak ook zeggen. Ook wij hebben wel vaker gezegd
dat het goed zou zijn, als je kijkt naar horeca, dat het aantrekkelijker kan worden als
daar wat meer concentratie in zou optreden. Dus in die lijn ben ik het ook met u eens.
En een experiment van sluitingstijden kan best interessant zijn, dus ik zou dat best
willen onderzoeken. Ik zit nu even te zoeken naar waar we staan met deze startnotitie.
Dat ding heet een startnotitie, daar adresseer je allerlei onderwerpen in waar we het
verder met elkaar over gaan hebben, daar kom ik straks in mijn woordvoering nog wel
een keertje op terug, dus volgens mij moeten we nu ook niet in de valkuil willen trappen
door nu al uit te discussiëren hoe je dat nou precies handen en voeten zou willen geven.
Als je vindt dat dit een startnotitie is waar je dingen bespreekbaar wil maken, ik lees dat
om de haverklap: wij gaan graag met u het gesprek aan over. Nou, hoe vaak dat er niet
in staat, dat weet ik niet, maar heel veel en dat is prima. Dan kan ik me voorstellen dat
je dit onderwerp ook toevoegt: wij gaan graag het gesprek aan over hoe je horeca kan
concentreren. Dat je het voor jongeren aantrekkelijker maakt, staat er al in. En je zou
eraan kunnen toevoegen dat je daarbij ook zou kunnen kijken naar wat je met de
sluitingstijden doet in bepaalde gebieden. En daarbij kan ik op voorhand wel zeggen dat
wij ook vinden dat er nog steeds een balans moet zijn tussen bewoners die daar kunnen
wonen en jongeren die daar uitgaan. Maar goed, dan moet je dat gesprek met elkaar
aangaan. En ik vind het het onderwerp geen recht doen als we nu vanavond, u
adresseert het terecht overigens, want ik vind het een goed punt, als we nou vanavond
meteen proberen binnen een uur te zeggen van daar zijn we het wel of niet mee eens.
Ik denk dat dat gewoon een nadere discussie vergt, eigenlijk zoals wel vaker in deze
discussie staat: we gaan graag met elkaar het gesprek aan over. Als we het zo zouden
kunnen doen, dan vindt u mij aan uw kant om daar het over te gaan hebben.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heiier: Kijk, voorzitter, ik ben heel blij dat het CDA gewoon een groot deel
ondersteunt van wat ik zojuist beschreven heb en betoogd heb. Ik wilde dan even bij u
terugleggen ook van ja, ik wil er ook voor waken dat ja, de notitie daar staat wel erg
vaak: onderzoek hier, monitor daar, praten hier. Kijk, en als ik dat gewoon lees, en
natuurlijk, kijk, de overheid is geen geluksmachine die morgen een levende binnenstad
tovert. Dat ga ik ook echt nooit van het college vragen, want dat is onzin. Maar ik denk
wel dat we met zijn allen, en waar ik een rol heb als raadslid in Dordrecht, waar ik een
rol heb dat ik ruimte kan zoeken in wat wij van ondernemers vragen en eisen, ja, ik
denk dat dat juist wel in zo'n discussie thuishoort. En ik kan nog tot sint-juttemis met de
heer Van der Kruijff hierover gaan praten, maar ik kan ook gewoon kleur bekennen en
dan zeggen wat ik dan wel zou willen. Maar goed, ik zie een uitgestoken hand en ik heb
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hem met mijn hand weer in mijn hand gesloten, dus dank daarvoor. Ik heb nog heel
kort één alineaatje. Ik ga toch verder met het inkleuren. Ik zou namelijk de
ondernemers ook meer bescherming willen laten genieten. Want als politiek zijn we wel
gewend om in de krant kritiek te krijgen, maar een ondernemer die vermeende overlast
geeft, maar dat feitelijk niet doet, heeft te maken met omzetverlies. Dat gebeurt helaas
te vaak dat een ondernemer dan kopje onder gaat. Bij een klacht van een bewoner
wordt er door de Omgevingsdienst gemeten bij een ondernemer. Wanneer de meting
positief is, wordt daar geen melding van gemaakt bij de ondernemer en wanneer
negatief, wel. En als iemand klaagt over een ondernemer, maar de ondernemer houdt
zich aan de regels en wil toch het gesprek aangaan met de bewoner, wat ik volstrekt
normaal vind, wanneer de bewoner weigert dit gesprek aan te gaan, dan zou dit
eigenlijk wat mij betreft actief gemeld moeten worden bij de ondernemer. Want ook hij
of zij heeft recht op correspondentie om op terug te vallen. Ik vraag het college na te
gaan of dit mogelijk kan worden voor in de toekomst en of geluidsmetingen, zowel
positief als negatief, actief met ondernemers gedeeld kunnen worden. Tot slot vraag ik
wel te onderschrijven dat we van een levendige een bruisende stad willen worden.
De heer Kleinpaste: Voorzitter.
De voorzitter: De heer Kleinpaste, gaat uw gang.
De heer Kleinpaste: Ik ben wel blij met het pleidooi van de heer Den Heijer over meer
bescherming voor ondernemers daar waar het gaat over geluid en dat soort zaken. Mijn
vraag is dan wel: zouden we niet dat ook moeten uitbreiden en ondernemers ook beter
moeten beschermen daar waar ze te maken krijgen met onverhoopt een hele vervelende
situatie van agressie in hun zaak, waar over het algemeen op dit moment in het beleid
de ondernemer onmiddellijk op wordt afgerekend met een duidelijke sluiting, of met
anderszins een maatregel waardoor er ook heel veel omzetverlies is, terwijl in een
aantal gevallen die ondernemer aan de situatie die zich voordoet weinig kan doen?
De heer Den Heiier: Ja, ik heb een idee waar u op doelt. Het is voor mij natuurlijk lastig
om op individuele gevallen in te gaan.
De heer Kleinpaste: Nou, ik wil wel meer dan één kroeg noemen hoor.
De heer Den Heiier: Dat doen we wel na het debat. Nee, ik ben het in die zin met u eens
dat ik ook onderschrijf, dat heb ik zojuist gezegd, dat er continuering van de
suswachten. Want die zijn niet meer op straat op dit moment te bekennen en ik vond
dat toch een uitstekend idee om de kalmte en de koelte op straat te bewaken en ervoor
te zorgen dat mensen gewoon ook netjes naar huis gaan en niet teveel geluid maken.
Voor wat betreft ja, agressie in de zaak, ja, dat is een heel lastige situatie, omdat ja, de
ondernemer is wel verantwoordelijk voor wat er in zijn zaak gebeurd, daar zijn we ook
duidelijk in. Ik denk dat we ook goed na moeten denken, om even met u mee te
denken, dat het ook heel lastig is, en daar is zo'n suswacht of handhaving ook belangrijk
voor, van wat doen we als mensen nou honderd meter vanaf de zaak zijn? Is dan die
ondernemer verantwoordelijk? Is de overheid verantwoordelijk? Moeten buurtbewoners
daar onverhoopt veel last van houden? Dat zijn toch de vragen die we daar dan over
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moeten stellen. Nou, dan wil ik eigenlijk afsluiten met dat ik zou onderschrijven dat we
een levendige binnenstad, een bruisende stad willen worden, want verhoudingsgewijs
neemt het aantal jongeren in onze stad nog steeds af. En dit moet een halt toegeroepen
worden met een bruisende binnenstad. Dus ik zou echt een bruisende binnenstad, dat
als term blijven gebruiken, want dat is één van de oplossingen. Dank u, voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Den Heijer. Wie mag ik? Mevrouw Van den Bergh en
dan bent u aan de beurt. Ja, gaat uw gang. Nee, maar tenzij u nog een vraag heeft aan
de heer Den Heijer, nee toch. Ja, ga met uw woordvoering vooral aan de gang.
Mevrouw Van den Bergh: Oké, ja, voor ik ga bruisen. Ja, even, het sluit wel mooi aan,
want wat ik opvallend vind in het stuk, daar begin ik eigenlijk gelijk mee, en even als
reactie ook op het bruisen, dat ik lees in de stukken: de verschillende groepen moeten
hun huiskamer vinden in onze binnenstad. En dan denk ik: als je nou een beetje
levendige binnenstad en een bruisende binnenstad, dan denk ik: vermijd dan de term
huiskamer, want daar heb ik toch een totaal ander beeld bij. Ik ga niet naar het centrum
om daar een huiskamer te vinden. Ik denk dat de meeste mensen, willen juist uit hun
huiskamer, die willen weg uit de huiskamer om dingen te beleven, met elkaar, te
ontmoeten. Dus ik zou die term, zou ik schrappen bij de uitwerking van wat we verder
willen. En er zijn natuurlijk, de bewoonster heeft dat ook al aangetipt, er zijn
verschillende zeg maar groepen die allemaal gebruik maken van de binnenstad, wat het
ook weleens lastig maakt, maar daarom ook aantrekkelijk, omdat je daar allemaal
verschillende groepen aantreft, w atje meestal in de wijken wat minder hebt. Er zitten
ondernemers, er zitten bewoners, er zijn toeristen, er zijn shoppers en er zijn
cultuursnuivers, mensen die willen beleven aan cultuur. Gaan we die ook allemaal
bedienen? Want die moeten allemaal een plek hebben in onze stad en die moeten iets
vinden in onze stad om juist naar onze binnenstad te komen. Wij moeten toch iets
bijzonders hebben waarom mensen juist nou naar die binnenstad gaan, naar het
centrum. Het is ook werkgelegenheid, voor onze stad heel belangrijk, voor de PvdA,
daar moet werkgelegenheid zijn. Maar er moet, dat is ook al een paar keer hier
gevallen, de VVD gaat voluit voor het bruisen en voor de jongeren. Dat is goed, maar er
moet ook draagvlak zijn, er moet balans zijn. Ook de bewoners moeten zich thuis voelen
in de binnenstad. Zij doen ook veel. De inspreker zei het al: wij onderhouden onze
panden, wij zorgen dat het ook leuk is in de binnenstad. En de ondernemers, daar kom
ik trouwens zo weer op. Er zijn nogal wat organisaties actief, dat las ik ook in de nota.
De POBD, ik zou weleens, dat zijn de ondernemers in de binnenstad, ik zou weleens
willen dat daar een andere term voor komt, zodat iedereen ogenblikkelijk weet dat dat
ondernemers zijn. En er wordt ook gezegd dat die toch zich steeds meer willen gaan
manifesteren als brede vertegenwoordigers van de ondernemers en dat lijkt mij nou heel
verstandig, want die ondernemers moeten, zeg maar, dat moet veel breder
georganiseerd worden in die binnenstad. Er is een nieuwe binnenstadorganisatie, dat
zegt mij niet zoveel, een brede bewonersorganisatie die er nu aan gaat komen, wat wij
van harte steunen, en een Dordts cultuurteam.
De heer Kleinpaste: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, mijnheer Kleinpaste.
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De heer Kleinpaste: Toch even een vraag over die ondernemersvereniging waar
mevrouw Van den Bergh tamelijk enthousiast over is. Kan ze iets nadrukkelijker
beschrijven hoe ze zich dat voor zich ziet? Want eigenlijk is Gewoon Dordt wat minder
enthousiast over hoe het op dit moment gaat met die ondernemersvereniging en zouden
wij juist eraan hechten om ook specifieke clusters of buurten binnen de binnenstad, ook
als het gaat om de ondernemers in zo'n club, neem als voorbeeld Voorstraat Noord,
duidelijk veel meer in hun eigen omgeving die zeggenschap te geven en van het POBD
wat dat betreft meer een paraplu maken waaronder sterke lokale clubjes hun plek
kunnen vinden.
Mevrouw Van den Bergh: Ja, nee, maar dan moet ik werkelijk meer een beetje denken
aan de klassieke, of wat we eerst hadden, de winkeliersverenigingen. Iedere straat had
zijn eigen winkeliersvereniging met een voorzitter. Maar dat was weer een beetje de
klacht dat dat weer te kleinschalig was en dat ondernemers zich moeilijk lieten
motiveren tot iets te doen in de winkeliersstraat, er waren er altijd maar een paar die
actief waren. Dat is natuurlijk wel vaker het punt. Maar ja, wat mij betreft kan dat nog
steeds, of ons betreft, maar ik denk toch dat je meer je als ondernemer organiseert, en
dat gaat misschien toch met vallen en opstaan, want wat u zegt, dat gaat allemaal niet
even makkelijk. En dan niet alleen over een ondernemersfonds, maar over andere
dingen. Wij zijn bijvoorbeeld, wij vinden het jammer dat die BIZ,
bedrijveninvesteringszone, w atje wel op bedrijventerrein ziet, dat dat moeilijk is in de
binnenstad, dat begrijp ik ook wel, want het is met allemaal verschillende belangen,
maar dan heb je toch meer greep op dat toch ondernemers wat meer ruimte krijgen. In
die zin zijn we het met de VVD eens. Want er staat ook in het stuk dat er teveel wordt
geregisseerd. En dan begrijp ik daaruit dat de overheid regisseert en daarom pleiten wij
ook voor nou, geef ook die ondernemer eens wat meer ruimte, kunnen ze die pakken, of
doen ze dat niet, en zouden wij die bredere organisatie, ja, dat zien wij wel als positief
en als uitgangspunt. Dat dat gebeurt, daar zijn we toch positief in. Want bijvoorbeeld,
dan kan ook die discussie over verruiming van de horecatijden, moet gevoerd worden,
maar ook zou ik daaraan willen koppelen de verruiming van de winkeltijden, of
verandering van de winkeltijden, zeg maar de koopavonden. Die discussies moeten ook
plaatsvinden binnen de ondernemers. Daar wordt ook heel verschillend over gedacht,
maar het is toch, als je als stad verder wil bruisen, want bruisen is meer dan alleen de
horeca en dat je ook voor winkelend publiek en ook voor toeristen, dat je daar
aantrekkelijker voor wordt. Toerisme loopt goed, maar het winkelend publiek, dat kan
nog wel wat meer gestimuleerd worden. En dat kan alleen als er veel te doen is en dat
je hier ook ondernemers krijgt die zich hier graag vestigen met allerlei leuke winkels. En
gecombineerd met de digitale ontwikkelingen, dat lijkt mij niet meer dan noodzakelijk.
Want er staat dat de binnenstad toekomstproof moet zijn, maar ik denk dat je
voortdurend je natuurlijk moet heel snel moet aanpassen aan veranderende
omstandigheden, want was is de toekomst? Volgende maand is ook alweer toekomst en
over een jaar is ook alweer toekomst en dan kan de wereld weer heel verschillend zijn.
Juist als ondernemer moetje flexibel kunnen aanpassen en daar moeten wij als overheid
ruimte voor bieden. We zijn blij dat het VVD-pand zich weer, dat er iets gaat gebeuren
in het VVD-pand.
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Mevrouw Kruaer: Voorzitter, VVD-pand?
Mevrouw Van den Berah: Nee, V&D-pand, het V&D-pand, midden op de Voorstraat, dat
daar weer iets gaat gebeuren. Want ik denk dat dat ook wel van invloed is op het
bezoek aan onze binnenstad en dat in ieder geval ook weer wat retail, zoals dat
tegenwoordig heet, in die plintjes onderaan en daarboven appartementen. Het zou ook
mooi zijn dat er ook jongeren in die appartementen kunnen wonen, dus dat ze niet
krankzinnig duur zijn, zodat die groep er juist niet in kan, want dat trekt toch ook weer
wat meer jongeren aan. Wij zijn ook voor wat kleinere evenementen. We hebben grote
evenementen, maar ook wat kleinere, bijvoorbeeld ook die culturele zondagen die in
Utrecht zich afspelen. Dat hoeft niet iedere zondag, maar je zou dat 's zomers een paar
keer kunnen doen. En wat ik een beetje mis, wat wel ...
De voorzitter: Mevrouw Van den Bergh, hoeveel ideeën heeft u nog?
Mevrouw Van den Berah: Ik ben aan het afronden, nog een paar, dat de Grote Markt en
ook de Johan de Wittstraat, zeg maar die gebieden die rondom die binnenstad zitten, om
dat toch wat weer op te pakken. Nou, en wat zeker helpt voor ons imago is dat wat er
gebeurd is met de kerstmarkt, dat dat niet nog een keer moet gebeuren, want dat is
natuurlijk dodelijk voor ons imago. En de rol van de welstand, dat willen wij toch ook
wat minder in die binnenstad, want dat is ook een belemmering om je goed te kunnen
ontplooien. Nou ben ik zo een beetje aan het einde. Dat wil ik nog even weten, er is een
enquête geweest van OCD, Onderzoekscentrum Drechtsteden, die heeft aan bewoners
een reactie gevraagd over de voorzieningen. Die moet nog komen, maar die willen we
graag ook een keer bespreken hier in deze commissie. Daar wil ik het even bij laten.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Graaf wil ook graag ... Of had u nog een
vraag, mevrouw Kruger, aan ... Ik zag uw vinger ook. Nee. Ik daag u uit, we zijn nu echt
al wel een poosje onderweg, om datgene wat u echt mist, of wat u met heel veel
woorden kracht bij wil zetten, wat er in staat, om dat te duiden en niet per alinea het
hele stuk door te worstelen, want dan zitten we hier morgenochtend nog. Het is een
startnotitie, zoals dat daarstraks al eerder is gememoreerd. De heer Van der Graaf.
De heer Van der Graaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in grote lijnen kunnen wij ons
goed vinden in wat er al is gezegd door onder andere VVD en PvdA. Met name de
verruiming van bepaalde aspecten wel. Nog even met klem benadrukken, het is ook wel
al gezegd, maar ik vind het wel heel belangrijk, dat daar echt de omwonenden goed in
mee worden genomen om goed draagvlak te creëren. En verder, er is al heel veel
gezegd. Wat er nog niet gezegd is, of wat misschien nog een leuke toevoeging zou
kunnen zijn, is om ook misschien eens samen met die POBD of welke naam ze ook
mogen aan krijgen in de toekomst wellicht, te kijken om ook buiten openingstijden van
winkels de etalages aantrekkelijk te maken, zodat ook dat geen dood gebied is als de
winkels dicht zijn, wat nu toch sommige stukken wel het geval is. En verder de
koppeling met het evenementenbeleid en het nieuwe cultuurbeleid lijkt ons ook van
groot belang, om dat er gelijk in mee te nemen. Ja, en de koppeling met Papendrecht.
Het zou mooi zijn als de waterbus naar Papendrecht wat langer door zou kunnen gaan
varen, misschien dat dat ook hier nog wel invalt. En dan tot slot nog iets over de digitale
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communicatie, daar werd ook het een en ander over gezegd. Zowel de gemeentelijke
website als de website van Dordrecht Marketing is alleen in het Nederlands beschikbaar.
En met het oog op het toerisme en de toeristenstad die we willen zijn, het misschien van
belang kan zijn als ook mensen die een andere taal machtig zijn dan het Nederlands,
ook weten dat 's avonds de kroegen nog open zijn. Nou, dat was het denk ik alweer,
heel kort.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kruger. Ik ga gewoon het rijtje af.
Mevrouw Kruaer: Ja, dank u wel. Nou, ik ga proberen ook het inderdaad wat levendig en
bruisend te maken, want als we deze commissie nu hoe het zit, dan krijg ik ook niet veel
energie van eerlijk gezegd, we zijn alles tot in de details aan het bespreken. Heel goed
deze startnotitie. Ik denk dat met de inspreker er een stukje mooie toevoeging is. Ik heb
ook nog een paar toevoegingen die ik graag meegenomen zie. Want er staan natuurlijk
allemaal fantastische dingen in hè, we zijn de grootste, de beste, de langste, de dikste
en zo, maar vooral de grote initiatiefnemers met een enorm doorzettingsvermogen, die
lukt het wel om bijvoorbeeld een evenement op te zetten, maar er zijn zoveel
ontwikkelingen die veel meer steun nodig hebben. Als gemeente moeten we veel meer
mogelijk maken. We moeten ondersteunen bij bijvoorbeeld het verkrijgen van
vergunningen, de heer Den Heijer heeft dat ook al genoemd, het versoepelen bij
aanvragen, het ondersteunen bij wet- en regelgeving, het mogelijk maken wonen
werken, dat is iets waar we als gemeente gewoon de initiatiefnemers in kunnen
faciliteren. Dan nog één ding die ik nog niet gehoord heb, en dat gaat over diversiteit en
inclusiviteit. Is onze gemeente Dordrecht voor iedereen toegankelijk? Kunnen mensen
die mindervalide zijn, in een rolstoel bijvoorbeeld, zich makkelijk over de straten, over
de stoepen begeven? Kunnen die makkelijk in een winkel komen? Ikzelf heb al ik geloof
een jaar geleden gevraagd om de Voorstraat, waar de winkels wat moeilijker te bereiken
zijn, omdat daar een opstapje en een afstapje zit, want het is nu eenmaal een dijk en de
winkels liggen daar beneden, om daar vaste, hoe noem je dat, van die plankiers te
krijgen, zodat de mensen makkelijker een winkel in kunnen. En ja, ze zijn nu geneigd
om het zelf maar aan te leggen met houten plankiers, maar het is beter om dat voor
iedereen te doen. Dus die toegankelijkheid, toegankelijk maken, denk ik dat we daar
nog wel heel wat in kunnen winnen. En mijnheer Van der Graaf noemde het al, de
communicatie. We hebben het over digitale communicatie. Ik denk: we kunnen ook wat
meer communiceren naar buiten. Als je uit het station komt, dan denk je: yes,
Dordrecht de cultuurstad, evenementenstad en dan zie je een paar, ik chargeer het
hoor, een paar vlaggetjes heen en weer gaan en that's it. Waar moet je heen, hoe ga je
daar naar toe? Zelf zie ik dat veel liever dat er wat, ook daar wat meer bruisende
activiteiten zijn voor het station, die verwijzen naar de binnenstad, zodat je inderdaad
graag die stad in wil lopen, in plaats van moet gaan zoeken: moet ik rechtdoor, linksaf,
rechtsaf? En hier wou ik het bij laten.
De voorzitter: Dank u wel. De heer De Looze.
De heer De Looze: Ja, voorzitter, dank u wel. We gaan hier ook niet heel de discussie al
voeren, maar ik denk dat deze startnotitie veel aanknopingspunten biedt om in gesprek
te gaan. Ik wil toch even wat dingen aanstippen, zoals iets heel anders, dat is nog niet
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genoemd, dat weghalen van de drempels in de binnenstad zeg maar, het bereikbaar
maken voor boten. Ik heb ook bijvoorbeeld bij de Spuihaven wat plaatjes gezien dat
daar ook bootjes varen in de singel zeg maar daar. Dat zijn ook dingen om de
binnenstad meer levendig te maken. En in tegenstelling tot mijn voorgangers wil ik mij
toch echt hard maken voor de bewoners van de binnenstad, dus we focussen ons echt,
mijns inziens, teveel op evenementen, op horeca die luidruchtig is. En wat mij betreft
gaan we echt kijken welk type, gaan we ook bij het vergunningsbeleid echt zoneren, dus
de harde horeca met veel geluidsoverlast die willen we concentreren en op één of twee
plekken toestaan en de horeca met minder geluidsoverlast op meer plekken, dat is even
zeg maar de denkrichting die we hebben, we gaan dat nu niet helemaal uitwerken, dat
komt nog. Maar dat is zeg maar die zonering onze gedachtelijn daarbij. Ja, het is echt
zoeken naar een balans en dat zie je telkens weer en ja, daarin moeten we de bewoners
echt heel serieus nemen om dat er echt gewoon veel mensen wonen in de binnenstad
ook. En ja, iedere zondag is er ook cultuur in de binnenstad, ook in de kerken, dus wat
dat betreft is dat ook zeker een stuk cultuur wat elke zondag doorgaat, maar waar ook
ruimte voor moet zijn en voor moet blijven.
Mevrouw Kruaer: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruaer: Ja, even aan de heer De Looze. U noemt nu de kerken, daar moet
ruimte voor blijven. Ben ik zeker met u eens. Maar duidt u dan op de zondagsrust, dus
dat de kerken in wat meer rustiger omgeving naar hun diensten willen gaan, et cetera,
of zegt u gewoon van nou, de kerken moeten gewoon onderdeel zijn van de bruisende
binnenstad, dus de kerkdienst, ja, daar kan je een beetje zo, dat loopt in elkaar over.
De heer De Looze: Dank voor de vraag. Wat ik bedoel is zeg maar, het is lastig om zeg
maar, positief geformuleerd, je hebt wel rust nodig om een kerkdienst te organiseren.
Dat is zo en het is niet zo dat per se, tenminste, ik zou het liefst willen dat alles dicht is
op zondag hoor, begrijp me goed, maar dat is niet wat ik nu bedoel. Maar het is meer
dat er gewoon rust is rondom de kerk en dat het ook gewoon doorgaat en dat dat ook
gewoon mooie evenementen zijn waar duizenden mensen elke zondag naar toe gaan in
Dordrecht. Als laatste wil ik toch even reageren op dat huiskamer... want ik was daar wel
positief door aangesproken, dat de binnenstad steeds meer als huiskamer gezien wordt,
dat is gewoon een trend die we zien. Mensen eten daar, mensen gaan naar de markt,
mensen gaan lekker koffie drinken, dus wat dat betreft zoeken de toeristen, maar ook
de Dordtenaren de binnenstad steeds meer op. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi
beeld en ook een heel mooi samenlevingsideaal zeg maar wat ik voor me zie in de
binnenstad. Dus ik vind dat absoluut, die gemoedelijke gezelligheid, iets moois en ook
absoluut iets wat thuishoort in deze notitie. Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel. Dan komen we bij de heer Kleinpaste uit.
De heer Kleinpaste: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou bijna zeggen in aansluiting op de
woorden van de vorige spreker dat de geluidsoverlast die ik op zondag weleens ervaar
vooral de kerkklok is, maar dat is een flauwe grap misschien. Het beeld van die
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huiskamer, om daar maar even op aan te sluiten, vond ik ook geen vervelend beeld in
de notitie. Ik bedoel, huiskamer als ontmoetingsplek, als plek waar je met elkaar die
stad kunt beleven, ik had daar best een positieve indruk bij. En ik vind er ook in tot
uitdrukking komen dat het ook een beetje geven en nemen is in die huiskamer, dus ...
De voorzitter: Nou prikkelt u toch wel mevrouw Van den Bergh. Gaat uw gang.
Mevrouw Van den Berah: Even heel kort. Maar associeert u nou een huis... Ik bedoel, het
is niet negatief, een huiskamer, maar associeer je dat nu met een bruisende binnenstad?
Als je naar een Rotterdam of Amsterdam, dan denk je toch niet dat je naar een
huiskamer gaat? Hoe gezellig, ik bedoel, een huiskamertje ook kan zijn, maar die kan
ook heel vervelend zijn, ook een beetje benauwend.
De heer Kleinpaste: U kent mijn huiskamer niet. Nee, ik snap op een schaal van
Rotterdam, dan zou ik er iets anders naar kijken, maar de essentie van dat beeld zit
voor mij ... Ik had niet onmiddellijk de parallel met dat het op uw of mijn huiskamer
moet lijken, maar ik haalde vooral die ontmoeting eruit, dat je daar met elkaar dingen
doet en dat je ook in die huiskamer in staat bent om rekening met elkaar te houden, dus
dat het geven en nemen is en dat waren de dingen die mij wel aanspraken. In
hoofdlijnen herken ik veel in het pleidooi wat mijnheer Den Heijer van de VVD heeft
gehouden, dus daar vinden we zeker parallellen om over door te praten en nader op in
te gaan. Voor mij ademde de notitie inderdaad ook iets teveel nog dat voorzichtige, dat
onderzoek en ik wil ook net als u, denk ik een beetje, doorpakken op dat vlak. Als het
dan gaat over evenementen, dan bereiken ons in ieder geval berichten, dus dat wil ik
dan toch maar even koppelen aan dit onderwerp ook, dat ik van ondernemers hoor dat
er wat zorg is bij de continuïteit en de omvang van het evenementenbureau. Ik weet
niet of die zorg ook al bij het college leeft, of dat het op een misverstand berust of
slechts een gerucht is, maar er is een krachtig en stevig evenementenbureau nodig, dus
ik wil daar in ieder geval aandacht voor vragen om dat te bewaken dat dat zo blijft.
Mevrouw Kruoer: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruqer: Even ter verduidelijking, bedoelt u nu dat er een evenementenbureau
is waarvan u denkt dat dat inkrimpt, of dat het juist te groot is?
De heer Kleinpaste: Er bereiken mij signalen dat er nogal wat verloop is, en daardoor
zou het mogelijk krimpen en dat lijkt mij niet fijn.
De voorzitter: Dat was hem, mijnheer Kleinpaste?
De heer Kleinpaste: Nee, dat was hem niet, dat was het antwoord op mevrouw Kruger.
Wat betreft, mevrouw Van den Bergh noemde al eventjes ook de kerstmarkt van
afgelopen jaar en hoe jammer het was dat er twee dagen niet doorgingen. Ik ben het
onmiddellijk met mevrouw Van den Bergh eens. Mijn collega heeft in de raad al
gevraagd naar een evaluatie van de besluitvorming en de consequenties rondom die
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kerstmarkt. Ik zou het college willen verzoeken om daar ook echt werk van te maken en
te komen met een planning waarbinnen die evaluatie gaat plaatsvinden. Wat wij hechten
echt aan die evaluatie en als dat als mosterd na de maaltijd komt, lijkt me dat ook niet
plezierig. Dus daar zou ik nog graag een accent leggen. En verder vind ik natuurlijk dat
je rekening moet houden met bewoners in de binnenstad, maar tegelijkertijd, dat zijn
bewoners in een binnenstad, in een omgeving, in een gebied waarvan je ook weet dat
het de ontmoetingsplek is voor je hele stad, dus dat daar op tijden wel wat rumoer en
wat geluidsoverlast bij hoort. En dat is ook het accent wat ik met geven en nemen
bedoel. En je zou ook niet al te krampachtig willen worden, waardoor we in een soort
van slapend openluchtmuseum terecht komen. En ik heb me wat dat betreft net zoals de
heer Den Heijer gestoord aan het artikel over het terras achter Bluebirds in the
Backyard. Daar wou ik het even bij laten.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, dank u wel. Er is natuurlijk al een hoop gezegd, dus ik zal
niet mijn hele betoog houden. Ik wil beginnen met het onderstrepen van de woorden
van de heer Den Heijer, dat we echt moeten gaan voor die bruisende binnenstad en dat
we horeca veel meer ruimte moeten geven. Dat we daarbij ook inderdaad het afwijken
van geluidsnormen, als dat nodig is, en het onderzoek naar de sluitingstijden moeten
meenemen, maar dat we tegelijkertijd ook heel erg aan die aanbodzijde moeten werken.
Dat soort horeca, dat werkt natuurlijk alleen als er ook jongeren zijn die daar gebruik
van maken. Dus ik wil even onderstrepen dat dat belangrijk is, en dat ik dat ook
onderschrijf.
De heer Den Heiier: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heiier: Ja, ik zat zelf te denken, in het vorige beleid van levendige
binnenstad stonden echt grote ambities. Bijvoorbeeld het Hof, daar moest een
universiteit volgens mij komen, moesten echt bijvoorbeeld met die achthonderd jaar
stad, wat nu uitgerold wordt, daar moest echt werk van gemaakt worden. En ik denk
dat, nou, zeventig procent gehaald is en dat we daar hartstikke tevreden over mogen
zijn. Maar bent u het misschien met mij eens dat wij, dat deze startnotitie wel iets nodig
heeft, bijvoorbeeld dat we zeggen van nou, er moet één grote discotheek of één grote
trekker nog richting een horecakerngebied komen?
De heer Noels: Ja, ik ben het helemaal met u eens. En dan gaat het voor mij, gaat het
niet eens alleen om die ene grote trekker, want ik denk dat dat een belangrijke pijler
kan zijn om die levendigheid aan te jagen, maar voor mij gaat het er nog meer om dat
het hele stuk afwachtend is, weinig ambitie uitstraalt, en dat er ook geen keuzes in
gemaakt worden. Daar wil ik zo nog wel eventjes een stukje op toelichten. Wat me
bijvoorbeeld opvalt over ... we hebben eigenlijk hier het dossier best wel een lange
voorgeschiedenis al. We hebben hier een aantal presentaties gehad van de experts van
team levendige binnenstad, en er werd eigenlijk heel nadrukkelijk werd er een beroep
op ons als raad ook gedaan dat er echt op dit moment een scheiding aan de gang is
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tussen een aantal steden van grotere binnensteden rondom Groningen, Maastricht,
Rotterdam die het heel goed doen en vooral binnensteden in middelgrote steden, zoals
Dordrecht, die het heel erg moeilijk hebben. Daar vallen de klappen. En eigenlijk had ik
dus ook een startnotitie verwacht waarmee we echt zouden kunnen zeggen van nou, als
we dit gaan doen, als we hierop inzetten, dan voorkomen we dat de klappen bij ons
gaan vallen en dan zorgen we dat deze stad echt gaat bruisen. En ja, dat is niet wat ik
hierin zie. Het zijn zinnen als 'er is een kernwinkelgebied, er zijn aanloopstraten,
doorloopstraten en een havengebied'. Maar wat beogen we nu zeg maar met elkaar met
deze notitie?
Mevrouw Kruaer: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruaer: Ja, blijft u een beetje bij? O, oké. Nee, mijnheer Noels, vindt u dan
ook dat, het is al verschillende keren genoemd, communicatie hè, u noemt nou een
beetje softe zinnetjes op, maar dat er gewoon wat meer publiciteit gegeven kan worden
aan wat er te doen is? Want er is natuurlijk, als je echt in Dordt kijkt, er is ontzettend
veel te doen, bijna elke dag. Alleen moet je dan wel heel goed zoeken waar je iets kan
gaan doen. En als dat wat meer, ja, de sfeer uitademt van dat je dat kan zien, dan
zullen mensen als ze er ook doorheen lopen, zullen ze ook blijven hangen. Dus daar gaat
het om.
De heer Noels: Ja, daar gaat het onder andere om, maar het gaat er ook om dat in het
stuk worden gewoon geen keuzes gemaakt. Dus wat ik graag zou zien, is dat als je een
startnotitie voorlegt, dat er dan een uitwerking komt die je kan toetsen aan een
startnotitie. En in deze startnotitie staat eigenlijk alles genoemd, maar daarmee ook
niets. Dus in die zin is het, voor mij is het geen richtinggevende notitie meer. En wat ik
ook echt wel wil benadrukken, is: er is bijna een raadsbrede motie aangenomen rondom
de bruisende binnenstad. Het stond in vrijwel alle verkiezingsprogramma's. En we
hebben een soort urgentie, is hier wel echt neergezet, ook in aanloop naar dit proces
toe, maar eigenlijk zeggen we nu al dat we geen extra middelen nodig hebben de
komende periode om aan die bruisende binnenstad te gaan werken. En voor mij rijmt
dat niet zeg maar met de urgentie die ik voel om iets te gaan maken van die bruisende
binnenstad. Ik had dus ook veel meer echt uitgangspunten in deze notitie verwacht die
richting zouden geven. En om dan toch, als je dat zegt dan moet je er natuurlijk ook een
aantal zelf noemen, ik had dingen verwacht als: we koesteren onze monumenten, maar
onze stad is geen openluchtmuseum; we zetten in op bruisende horeca, met ruimere
openingstijden en accepteren binnen de grenzen dat daar meer overlast bij hoort; we
geloven in een kleiner kernwinkelgebied met een aantrekkelijk aanbod en zorgen ervoor
dat we een divers aanbod hebben voor het winkelend publiek; we maken een
gezamenlijke investeringsagenda met ondernemers in de horeca en retail, omdat we
geloven dat we het alleen samen waar kunnen maken; onze stad staat nooit stil, er is
altijd iets te doen en alle doelgroepen komen aan bod; we zetten in op de huisvesting
van veel meer jongeren. En dat we vervolgens dat soort ambities in de daadwerkelijke
plannen ook zouden gaan laden met de middelen die nodig zijn om dat dan ook echt te
bereiken. Maar bijvoorbeeld ook een verbinding met de Enecomiddelen, zie ik ook niet.
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Terwijl, als je ooit in wil zetten op een kleiner kernwinkelgebied, dan zijn dat juist de
middelen waar je iets mee moet doen. Dus al met al, ja, het is gewoon niet helemaal
wat ik had verwacht.
De heer Kleinpaste: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Ik waardeer grote delen van het pleidooi van de heer Noels zeker.
Alleen toen hij voorbeelden begon te noemen, kreeg ik net zo'n breed gevoel als met de
notitie zelf. Dus ik zou hem bijna willen uitdagen om tot drie prioriteiten te komen om
dan echt keuzes te maken, dat we ook weten waar D66 wat dat betreft voor kiest. En
een vraagje over die Enecogelden, want ik heb de neiging te denken dat we die met
elkaar inmiddels al zes keer hebben uitgegeven, bedoelt u nu echt dat we de opbrengst
van die eventuele verkoop zouden moeten investeren en daarmee dat eenmalig geld ook
daarin meteen eigenlijk kwijt zijn? Ik bedoel, eenmaal uitgegeven is het ook weg.
De heer Noels: Een aantal dingen. Natuurlijk die eerste vraag van wat zijn nu die drie
dingen waar wij dan in geloven? Dat is voor ons, is het sowieso dat je echt een
gezamenlijke investeringsagenda moet maken met ondernemers in die horeca en in die
retail, zodat je echt die doelen met elkaar kan vervlechten en ergens komt. Dat was ook
het punt wat het onderzoeksbureau aangaf, van als je in succesvolle binnensteden,
gebeurt dat, daar is er zo'n gezamenlijke investeringsagenda. Een punt is die bruisende
horeca, dat we die echt voor elkaar moeten krijgen en daarbij het betoog van de heer
Den Heijer met het scheppen van de randvoorwaarden om dat dan ook echt te gaan
doen. En een forse investering in een kleiner kernwinkelgebied, waarbij je ook gaat
denken aan ruilverkaveling, zodat je dat veel geconcentreerder kan gaan neerzetten. En
als het nodig is, dit zijn volgens ons, zijn dit dingen waarbij je niet op voorhand kan
zeggen dat het allemaal budgetneutraal kan, of dat er geen middelen voor zijn om dat te
doen. En ik denk, als je dan die Enecomiddelen renderend wil investeren, dat een
krachtige binnenstad, waar je goed kan uitgaan, waar veel horeca is, waar je mooie
winkels hebt, dat dat een aantrekkingskracht heeft op die doelgroepen die we hier graag
willen laten wonen.
De heer Kleinpaste: Nou, ik hoor in ieder geval een belangrijke toevoeging, dat is
renderend investeren.
De voorzitter: Goed. Komt u tot een afronding mijnheer Noels, of was u er al?
De heer Noels: Nee, dit was hem eigenlijk, voorzitter.
De voorzitter: Ik dank u wel. Mijnheer Wisker.
De heer Wisker: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, veel is er dus al gezegd en toegevoegd
aan de startnotitie. Ook ik onderschrijf voor een groot gedeelte de tendens die mijnheer
Den Heijer heeft ingezet. Als het gaat om toevoegingen doen die nog niet aan het woord
zijn geweest, ik ben elf jaar geleden, kwam ik hier wonen en toen liep ik voor het eerst
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met mijn toen nog vriendin door Dordrecht en zochten we een plekje op het
Scheffersplein, het was prachtig weer, maar alles was bezet. Dus mijn vraag was: heb je
niet meer pleinen? Ja, we hebben ook nog de Grote Markt. Kunnen we daar niet gaan
zitten dan? Nee, dat is een parkeerplaats. O, heb je nog meer pleinen? Ja, we hebben
ook nog het Statenplein. Kunnen we daar niet gaan zitten dan? Nee, daar kunnen we
wel even heen, daar is ook één terrasje. En daar trof ik een volledig leeg plein aan, het
was 32 graden, iedereen stond te schreeuwen om een terras. Ik kwam uit Haarlem, daar
vind je werkelijk geen één plein in de binnenstad wat niet helemaal volgebouwd is met
gezellige terrassen. Dat is bruisend. Als je kijkt naar het Statenplein, die omwille van de
markt vijf dagen leeg staat, dan krijg je Dordrecht nooit bruisend. Die toevoeging wou ik
even maken.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel, voorzitter. Veel zaken zijn al gezegd. Het pleidooi
over openingstijden kunnen we goed volgen en we wachten dan ook met belangstelling
een voorstel van het college af. En verder hadden we zelf wat meer oplossingen of
oplossingsrichtingen in deze notitie gezien. Bijvoorbeeld, om even een willekeurig
voorbeeld te noemen, in de nota staat dat in de binnenstad initiatieven worden ontplooid
om meer mensen boven winkels te laten wonen. Waar moet ik dan aan denken? Of,
ander voorbeeld, er moet een betere aansluiting komen volgens de nota tussen
binnenstad en het Energiehuis. Hoe? Waar denkt het college dan aan? Zo zijn er nog
meer van dit soort problemen benoemd en we hadden graag wel iets gezien van een
oplossingsrichting. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Dank u wel, voorzitter. Ik denk als je deze notitie leest, dat alle
goede onderwerpen er wel in benoemd worden. Dat kunnen we nog uitbreiden en
inkleuren, zoals door diverse partijen gebeurd is, maar dat roept wel de vraag op: als je
al die vragen stelt, hoe gaan we dan al die antwoorden vinden? Want het is een
procesnotitie, maar ik zie er nog niet een tijdpad achter of een aanpak achter, als we
zeggen: we gaan graag ... of een prioritering, als we zeggen van we gaan graag met u in
gesprek. En er staat nogal een rits onderwerpen waarop dat staat: we gaan graag met u
in gesprek, of we gaan het een en ander uitzoeken hoe we dat gaan doen. En we voelen
met elkaar wel de urgentie. En ik ga niet alle onderwerpen van net herhalen, maar ik wil
wel wat prioriteiten aangeven zoals wij die als CDA zien. Ik denk dat het aan de ene
kant inderdaad op, noem het de horeca zit, en laten we vooral horeca en winkels niet
allemaal bij elkaar opeens ondernemers gaan noemen, want echt winkels of horeca,
heeft echt heel verschillende vraagstukken als je het ons vraagt. En zelfs als je naar
horeca kijkt, zit er nog een heel groot verschil tussen of je overdag op terrasjes gaat
zitten of dat je een keer naar een restaurant gaat, of dat je het hebt over het avond- en
het nachtleven met uitgaan, want dat zijn weer totaal verschillende vraagstukken. Dus
in die zin vinden we dat er misschien alsnog wel iets teveel generiek uitgevraagd wordt,
terwijl je gewoon hele specifieke vragen aan de orde kunt hebben. Wij zelf vinden als
CDA dat het met de terrassen in Dordt de laatste tijd best aardig gaat overigens,
mijnheer Wisker, en we zijn met u eens dat je ook naar het Statenplein en de Grote
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Markt zou moeten willen kijken als je vooruit kijkt, vooral het Statenplein overigens als
eerste. En we snappen de weekmarktvraagstukken, maar daar hebben we het onlangs,
vorige week nog, bij het evenementenbeleid al over gehad, dus laten we dat niet over
gaan doen, maar laten we die vraagstukken losknippen.
De voorzitter: Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Berah: Ja, u had het over vraagstukken losknippen en dat horeca en
winkeliers, dat het eigenlijk totaal verschillende gebieden zijn en ook totaal verschillende
ondernemers.
De heer Van der Kruilff: Nee, ik zei niet dat het verschillende gebieden zijn, maar dat
het verschillende vraagstukken met zich meebrengt.
Mevrouw Van den Berah: Verschillende ondernemers. Maar bent u niet, want er is een
tijd geleden, dat heb ik ook gemist in deze notitie, is er gesproken een beetje voor mix,
mix van horeca en winkel, dat je in winkels ook ... ik zit een beetje te galmen geloof ik,
maar ... dat je in winkels ook wat kan drinken en in horeca ook kan verkopen. Ik bedoel,
die dingen stimuleren we ook. En dan kun je dat juist een beetje bij elkaar brengen.
De heer Van der Kruiiff: Daar kun je allemaal over nadenken. Wat wij zien, als je kijkt
wat de vragen uit de stad zijn, en ook voor de toeristen die komen, ook eventueel de
studenten die hier naar toe komen, die willen gewoon uitgaan, die willen leuk winkelen,
en als je dat gaat inkleuren kun je dat best doen op die manier zoals u zegt, daar kun je
naar kijken, maar wij vinden dat niet het topvraagstuk waar we nu mee aan de slag
moeten. Het topvraagstuk is echt: hoe krijg je het aantrekkelijk voor jongeren? Die
vraag herkennen wij. We onderschrijven raadsbreed allemaal dat we graag meer hbo
naar de stad willen halen. Dan zul je met elkaar ook moeten accepteren, als je dat heel
graag wil, dat er voor die studenten die hier dan gaan studeren en die hier bij voorkeur
ook komen wonen, want ook dat willen we allemaal, dat er vervolgens ook iets te doen
moet zijn. Dus dan zul je daar ook in moeten willen schuiven in je binnenstad, want
anders kun je het wel schudden met je hbo. Of het komt er wel, maar ze gaan allemaal
ergens anders wonen en dat willen we ook niet. Dus kijk vooral naar de horeca en kijk
naar het kernwinkelgebied, dat vinden wij wel de belangrijkste vraagstukken. En alle
andere vraagstukken zijn wat ons betreft ook terecht, maar als je het hebt over waar
gaan we met de raad over in gesprek, laten we daar eens mee beginnen. Eén ding wat
ik mis in de hele notitie, is de rol van onze culturele instellingen in de aantrekkelijke
binnenstad. Het woord cultuur, of culturele instelling, of museum, of poppodia, of andere
initiatieven die we hier allemaal, ook vanuit ons cultuurbeleid, nou, zelfs met de nieuwe
cultuurnota allemaal weer gaan bespreken, ik vind het in deze notitie niet meer terug.
Dus ik ben wel benieuwd hoe die twee dingen gerelateerd zijn. Wij zien daar een
verband tussen, maar in deze notitie komt het niet aan de orde. Dus dat zien we nog
wel graag toegevoegd.
De heer Den Heiier: Ja, voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
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De heer Den Heiier: Is het CDA dan ook met mij eens van ja, bijvoorbeeld het
evenementenbeleid ...
De voorzitter: Er staan er een paar teveel aan.
De heer Den Heiier: Dat bijvoorbeeld het evenementenbeleid, zie ik ook nergens erin
staan. Maar het is natuurlijk, ik ben wel een beetje bang datje een soort tendens hebt
van ja, dan gaan we maar alles weer met de haren erbij slepen, en volgens mij heb je
gewoon goede discussies over het cultuurbeleid. Ik snap dat u het benoemd wilt hebben,
maar ja, hoe hard zit u daarin dat het dan per se een hele paragraaf eist, bijvoorbeeld?
Mevrouw Kruaer: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruqer: Ja, als aanvullende vraag daarop, bedoelt u niet meer, mijnheer De
Kruijff, dat er verbinding wordt gemaakt tussen verschillende onderdelen, als dat het
allemaal maar onderdeel is van een totaal verweven ... Ik herken wel wat u zegt nu net
ten aanzien van het cultuurbeleid en alles wat er is, dat mist gewoon de link ernaar.
De heer Van der Kruiiff: Als we het hebben over een aantrekkelijke of een levendige of
voor mijn part een bruisende binnenstad, snappen we allemaal met elkaar, laat ik een
paar voorbeelden noemen, dat Big Rivers daar een invulling aan geeft, dat de Dancetour
daar een invulling aan geeft, dat de kermis daar een invulling aan kan geven, dat staat
hier allemaal niet in. We hoeven het hier ook niet allemaal te gaan bespreken, maar je
moet wel nadenken over hoe dat erin past, zonder dat je het tot aparte besprekingen
moet laten leiden. Ik denk dat dat de belangrijkste punten ... O ja, één allerlaatste, naar
aanleiding van wat de inspreekster zei, mevrouw Van Ansem daarnet zei, ik vind dat een
prachtig aanbod vanuit de bewoners om mee te willen denken. Als ik de laatste alinea,
bijna laatste alinea van de startnotitie lees, waarin de gemeente zelf schrijft dat ze een
faciliterende rol heeft die soms ook overgaat in een stimulerende rol en in de laatste zin:
ondernemersverenigingen, en dan staan er nog een heleboel, en bewoners worden
hierbij nauw betrokken, kan ik me bijna niet voorstellen dat dat fout gaat, wat de
mevrouw wil.
De voorzitter: Dank u wel. Nou, dan is iedereen ruimschoots aan bod geweest voor deze
startnotitie. Ik ga niet herhalen wat er allemaal genoemd is, want dan wordt het vanzelf
elf uur, maar het komt er in de kern op neer: wat is nou precies een huiskamer, hoe
willen wij onze huiskamer ingericht hebben, is die bruisend, of is het alleen maar
schemerlampjes en is hij voor jongeren, of is het voor ouderen, of moet iedereen daar
zijn plekje kunnen vinden en hoe zit dat met de nevenkamers die daar misschien ook
nog wat mee te maken hebben? Ik denk dat mijnheer Sleeking het hier is. Nou, wat gaat
u doen met deze oogst?
De heer Sleeking: Ja, voorzitter, er is een heleboel gezegd, dank daarvoor. Ik denk ook
hier en daar nuttige adviezen, suggesties, die meegenomen kunnen worden in het
vervolgproces, waar we met name de uitwerking van de startnotitie en de gebiedsvisie
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voor het centrum zoveel mogelijk parallel willen laten lopen, ook op basis van de
uitgangspunten die u zelf daarbij heeft geformuleerd. Ja, je kunt natuurlijk naar de
binnenstad te kijken als een glas dat half vol is, of een glas dat half leeg is. En ik merk
hier ook aan tafel wel de nuance daarin. Er is gelukkig één bewoner vanavond komen
inspreken, daar ben ik sowieso al blij om, om ook die nuance aan te brengen. Het is
jammer dat er nu geen bijvoorbeeld ondernemers aanwezig zijn, of mensen die met
andere activiteiten in de binnenstad bezig zijn, want die zijn er natuurlijk heel veel. U
heeft daar zelf al een opmerking over gemaakt, en ik denk dat we de waardering voor
alle vrijwilligers in de stad, en vooral ook in de binnenstad, rond evenementen en wat
dan ook niet vaak genoeg kunnen uitspreken, want zonder die inzet van al die
vrijwilligers zou er weinig in onze stad gebeuren, laten we eerlijk zijn, want dan zou het
ook niet meer betaalbaar zijn om al die mooie evenementen te organiseren. Ja, als je
kijkt waar we met de binnenstad, laat ik hem eruit nemen, twintig jaar geleden stonden,
toen ik ook ongeveer zo hier begon met het ondernemersplan binnenstad, wat, als ik
richting de heer Noels reageer, eigenlijk een soort van coproductie was van grote
investeerders, ondernemers en gemeente die daar een, ik denk dat het voor de
gemeente nog een redelijk bescheiden bedrag is geweest, veel meer vanuit de markt is
geïnvesteerd in onze binnenstad. U kent allemaal de Statenpleinontwikkeling, tot aan
het Achterom, Spuiboulevard, noem maar op, ja, dan herken je natuurlijk na die twintig
jaar onze binnenstad niet meer terug. Als mijnheer, nu ben ik even zijn naam kwijt, van
de VSP, als ik in die tijd hier in Dordrecht gekomen was, dan had hij nauwelijks een
terras kunnen vinden, want dan stonden al die pleinen namelijk vol met blik, met auto's.
Dus als je ziet wat een stappen vooruit deze stad heeft gemaakt en alles bij elkaar denk
ik dat je daar toch als gemeente een redelijk bescheiden bijdrage aan levert, wij
faciliteren, we stellen middelen beschikbaar, organiseren evenementen, we stimuleren
restauraties van gebouwen, we stimuleren dat de Voorstraathaven weer open gaat, we
stimuleren en faciliteren een heleboel, maar als er geen ondernemers initiatieven nemen
in onze stad, dan stagneert de boel. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij het Scheffersplein.
Wij zouden graag als gemeente ook willen dat het Scheffersplein, laat ik dat woord dan
nog maar een keer gebruiken, wat bruisender wordt, wat uitdagender wordt, maar
ondernemers moeten ook echt bereid zijn om daar samen hun schouders onder te zetten
om tot die samenwerking te komen die tot betere producten kunnen leiden, tot betere
uitstraling kunnen leiden. En de gemeente is altijd bereid om dingen te ondersteunen en
te faciliteren. Maar wij gaan daar niet steeds zelf de regie in nemen, of het initiatief in
nemen. Dat is ook één van de uitgangspunten van deze startnotitie. Het initiatief ligt
toch heel vaak bij derden, in dit geval bij ondernemers, bij de culturele instellingen, bij
bewoners die ook met initiatieven kunnen nemen.
De heer Den Heiier: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heiier: Ja, ik heb dezelfde constatering als de wethouder ten aanzien van
het Scheffersplein. Maar ik vroeg me af van hoe kunnen we nou als gemeente ervoor
zorgen dat we de goede ondernemers eigenlijk belonen en ruimte bieden voor initiatief?
Hoe kunnen wij daar als gemeente daar zo faciliterend mogelijk in optreden?
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De heer Sleekina: Ja, voorzitter, goede vraag. Er wordt natuurlijk vaak ondernomen op
basis van oude rechten, bijvoorbeeld als het gaat om de indeling van de terrassen. Je
zou een keer natuurlijk wel de streep kunnen zetten van oké, we gaan dat
terrassenbeleid en die terrassenindeling eens even opnieuw tegen het licht houden,
herijken en met dat soort factoren rekening houden, hè, welke ondernemers zijn echt
bereid om erin te investeren, om samen te werken en willen wij met elkaar dan ook die
ondernemers wat meer ruimte bieden, ja, dan ondernemers die een beetje achterover
leunen en maar kijken wat er gebeurt en daarvan profiteren en weinig bereid zijn om bij
te dragen aan wat onze stad allemaal te bieden heeft? Onze stad, ja, huiskamer is
genoemd. Ik vind, ja, huiskamer is een ontmoetingsplek hè, de ene huiskamer is niet de
andere huiskamer, of die huiskamer, in verschillende huiskamers gebeuren ook
verschillende activiteiten, in de één zal wat meer reuring zijn dan de ander, denk ik. Ja,
de Dordtse binnenstad is voor iedereen en in zoverre vind ik dat beeld van die
huiskamer wel mooi, omdat gewoon iedereen daar ook welkom is. Als je het hebt over
een ontmoetingsplek formuleer je het wat neutraler, dus misschien is het niet zo gek om
die term huiskamer, die misschien een beetje oubollig klinkt als je het hebt over een
levendige binnenstad, om die maar achter ons te laten en het meer over
ontmoetingsplekken te hebben, want daar gaat toch iets meer dynamiek vanuit. Maar ik
deel ook heel erg de visie in ieder geval van een deel van de heer De Looze en anderen,
we moeten echt voorzichtig zijn om de balans in onze binnenstad niet te laten
doorslaan. We zijn al jarenlang bezig om impulsen te bevorderen en te waarderen,
waardoor die binnenstad echt een stuk levendiger geworden is. We zien bereidheid bij
investeerders, ondernemers, om het voortouw te nemen, noem het V&D-pand, noem
het nieuwe horeca hotelontwikkeling rond het Lindershof, echt een gigantische
miljoeneninvestering wordt dat, de hotelontwikkeling aan het Vrieseplein, waarvan ik
nog steeds hoop dat dit jaar echt de eerste paal de grond in gaat. Je ziet de binnenstad
van kleur verschieten. Het aantal retailwinkels is verminderd, maar daarvoor in de plaats
komt veel meer ontmoeting, komt meer horeca, komt meer dienstverlening. En daar is
lastig sturing op te geven, in ieder geval om te faciliteren datje graag een kleiner
kernwinkelgebied wil en daaromheen wat meer andere activiteiten wil toestaan, dat
hebben we voor een deel al gedaan in het bestemmingsplan binnenstad, maar je zou
ook kunnen kijken of je bij de volgende instrumenten daar nog wat meer ruimte voor
zou kunnen bieden.
De voorzitter: Mijnheer Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vind het eigenlijk het antwoord van de heer
Sleeking net, vond ik wel heel mooi, dat u zei van als je nu eens twintig jaar terug zou
kunnen gaan in de tijd, dan zou je de stad bijna niet meer herkennen. Maar als we nu
eens zeg maar niet twintig jaar teruggaan in de tijd, maar een stapje vooruit, wat is
dan, als u het nu ... want daar ben ik zo naar op zoek, wat is dan die volgende stap
volgens u? Wat is er onherkenbaar aan Dordrecht in 2030, of 2040?
De heer Sleekina: Nou, 2030 is denk ik al een heel grote stap. Want je ziet natuurlijk de
dynamiek in deze tijd, ik denk dat die veel groter is dan die van twintig jaar geleden,
waar we echt met stapjes vooruit die binnenstad ontwikkeld hebben hè, los van het
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ondernemersplan binnenstad, want dat was echt wel een groot gebaar in die tijd, dat
heeft ook volgens mij meer dan tien jaar geduurd voordat dat helemaal was uitgerold en
uitontwikkeld. Maar er zijn natuurlijk een paar prioriteiten, die we volgens mij met
elkaar delen. Als onze stad aantrekkelijker wordt om meer jongeren aan te trekken, en
daarbij gaat het altijd om onderwijs, waar we nog steeds heel hard mee bezig zijn om
meer hbo onderwijs in onze stad te vestigen, dan is het Leerpark daar één plek voor en
wat mijn voorkeur altijd heeft, om ook een deel van die studenten in ieder geval in de
binnenstad te huisvesten en niet het onderwijs alleen maar in het Leerpark te laten
plaatsvinden. Want als er ook nog een station komt, dan ben ik bang wat er gebeurt, dat
de studenten wel hier naar school komen, maar vervolgens weer naar moeders thuis
elders gaan en dat je ze niet aan de stad bindt. Dus daar ligt echt wel een uitdaging om
ook die groep aan de stad te binden, dus met huisvesting, woningen. Je ziet natuurlijk
dat op onderdelen de binnenstad ook echt vooruit gaat. Als je naar de cijfers gaat, de
tevredenheid, de tevredenheid over de bereikbaarheid van de binnenstad is nog nooit zo
groot geweest als nu. Dat zit ook een beetje tussen de oren, want ik heb de binnenstad
nooit slecht bereikbaar gevonden, maar het komt misschien door fietsmaatregelen, door
meer autoluwe binnenstad. We gaan daarin straks nog verder met de
kentekenregistratie, waarin we eigenlijk nog meer regie hebben om dat verkeer wat we
er niet willen, ook te weren, want die moeten gaan betalen.
De voorzitter: Ja, toch even het woord aan mevrouw Kruger. En u gaat misschien
vragen: maar hoe ziet dan uw beeld eruit in 2030?
Mevrouw Kruaer: Nou, ik vond het juist een hele mooie vraag van de heer Noels, en
misschien is inderdaad wat u zegt, ja, de veranderingen gaan heel snel, is 2030 een hele
grote stap. Dan denk ik van nou, een beetje fantasie, laat uw gedachten gewoon eens
even de vrije loop hè, wat zou het kunnen zijn? Maar laten we dan een wat kleiner
stapje nemen en zeggen van we zitten nu 2020, 2025, doen we de helft. Hoe zou
bijvoorbeeld, we hebben nu nog de Grote Markt als parkeergelegenheid, zoiets.
Misschien heeft u daar ideeën over.
De heer Sleekina: Dat hebben we onlangs nog besproken in de stuurgroep levendige
binnenstad. Daar komt in ieder geval een opdracht om te kijken hoe we de uitstraling en
de huidige indeling van de Grote Markt, wat voor mogelijkheden daar zijn om daar tot
een andere inrichting te komen, waarbij het blik minder dominant wordt en waarbij de
gebruiksmogelijkheden van de Grote Markt in ieder geval worden verruimd. Want wat
wij voorstaan is nog steeds een betere verbinding tussen ons historisch havengebied,
wat één van de kernkwaliteiten van onze stad is, laten we dat niet vergeten, en het
kernwinkelgebied en de rest van de stad. En als die verbinding aantrekkelijker wordt,
met name op dat punt, misschien met wat meer gebruiksmogelijkheden. Kijk, dat
openbaar gebied dat is van ons, dat beheren wij. En alles wat er omheen zit, dat is vaak
uitgepompt met ik weet niet hoeveel eigenaren en investeerders, daar wordt het al
lastiger om daar wat te gaan doen. Als je daar echt grootschalig aan de slag wil, dan
sluit ik niet uit in de lijn van de heer Noels, dat je een keer bereid moet zijn om daar een
investeringsfonds voor in het leven te roepen, als je zegt van oké, we willen daar echt
wat, dat gaat niet zonder onze middelen, hè, altijd met een beroep op partijen die al bij
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je betrokken zijn, maar ook de bereidheid om daar te investeren. We gaan vanavond die
Enecomiddelen niet verdelen, maar voor een deel gaan die echt ingezet worden om de
verdiencapaciteit van de stad te versterken en dat kan dus heel goed een
investeringsfonds zijn op dit gebied. Uiteindelijk gaat u daar met elkaar over, als we
daar met elkaar voldoende kansen op zien. Als het dan ook wat oplevert aan de stad hè,
als de economische kracht van de stad versterkt wordt, als daar meer toeristen op
afkomen, als er graag meer mensen daar willen gaan wonen, dat is ook een trend die je
nu ziet. De woonfunctie van de binnenstad, die wordt steeds versterkt. Ook als je de
Voorstraat, loop hem maar eens door van noord tot west, dan zie je dat op verschillende
plekken mensen initiatieven nemen, panden worden opgeknapt en er wordt steeds meer
mogelijkheid gecreëerd om dat wonen boven die winkels, die grote leegstaande panden,
aan te pakken. En ook daar zijn we nog steeds bereid om dat te faciliteren, te
ondersteunen, om dat ook mogelijk te maken. Er zijn weinig dingen die wij onmogelijk
maken.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruaer: Nou, over die onmogelijkheid wil ik toch even, ik heb het net
genoemd, ik heb niemand dat horen herhalen, we hebben het over de bereikbaarheid,
maar ik heb het ook over de toegankelijkheid gehad van onze binnenstad en de straten,
de winkels, de theaters of wat dan ook. Er zijn heel veel mensen die beperkt zijn in hun
mogelijkheden, in een rolstoel zitten of moeilijk lopen, met een rollator of wat dan ook
en dan is onze binnenstad toch niet echt vriendelijk voor de mensen die zich op die
manier moeten bewegen. Wat heeft u daarvoor in petto?
De heer Sleekina: Een goed punt. Vroeger hadden we daarvoor de adviesraad
Gehandicaptenraad, die heel kritisch was op wat wij in onze stad deden, in het openbaar
gebied. Die liepen ook af en toe zo'n rondje hè, over die blindengeleidelijn. Nou, loopt u
hem maar eens. De afspraak is dat daar geloof ik zestig of zeventig centimeter naast die
blindengeleidelijn geen obstakels geplaatst mogen worden.
Mevrouw Kruaer: Dat klopt en wij hadden vroeger ...
De heer Sleekina: Dat is één. U noemde zelf de Voorstraat, de winkels, ja, daar hebben
ondernemers, vind ik, ook echt een eigen verantwoordelijkheid om daar voor een goede
toegankelijkheid te zorgen.
Mevrouw Kruaer: Nee, voorzitter, ik wil even ...
De voorzitter: Mevrouw Kruger. En dan ga ik proberen toch tot een afronding te krijgen.
Mevrouw Kruaer: Ja, ik wil daar eventjes toch tegen in gaan. Wij hebben van de 28
gemeentes die getekend hebben, het convenant hebben getekend voor mindervaliden,
waarin ook dit soort dingen benoemd worden, waren wij de 23e gemeente die daaraan
deelnam. We hebben een keurig vignet op het Stadskantoor geplakt van
blindengeleidehonden zijn toegankelijk, zijn welkom.
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De voorzitter: En wat is uw punt?
Mevrouw Kruaer: Dat ik verder niks hoor over wat we dan daaraan gaan verbeteren,
want er moet gewoon veel meer aan verbeterd worden. Er zijn gewoon mensen die niet
goed zich kunnen bewegen in deze stad. En dan de ribbels in de grond noemen, ja, ik
bedoel, die dingen, dat is een onderdeel wat eigenlijk al een beetje achterhaald is en er
zijn veel meer middelen, er zijn boekjes, er zijn handleidingen, er zijn een soort van
leidraden die wij kunnen volgen als gemeente, checks die wij kunnen doen en dan kan je
daar prachtige maatregelen op nemen. Dus dat zou ik fijn vinden als u daar aandacht
aan besteedt.
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Sleekino: Nou, voorzitter, volgens mij heeft mevrouw Kruger deze suggestie
verschillende keren genoemd, dus we hebben daar allemaal kennis van genomen, lijkt
me goed om in het vervolg nog eens goed te kijken in hoeverre de plannen die wij met
de binnenstad hebben, het gaat om de inrichting, zeker als je met herinrichtingsplannen
bezig bent, de Visbrug bijvoorbeeld, of het kernwinkelgebied, of we wel voldoende
maatregelen nemen om die toegankelijkheid ook echt te verbeteren. Ja, de
openingstijden, ik heb toch het idee dat de heer Den Heijer af en toe een uurtje te vroeg
naar huis gaat, want volgens mijn informatie zijn de sluitingstijden in het weekend in
ieder geval tot twee uur en is er ook gelegenheid voor ondernemers om daarvan
ontheffing te vragen en zijn er verschillende horecaondernemers in de stad die
ontheffing tot vier uur hebben. Daar ligt wel een maatregel van de burgemeester aan
ten grondslag, want daarop kan natuurlijk wel worden gehandhaafd. Als men zich niet
aan de afspraken houdt, dan kan dat weer worden teruggebracht naar een vroeger
tijdstip. Het lijkt me ook goed als je een soort van stok achter de deur hebt, dat je die
ruimte wel kunt bieden, maar dat je er ook wel wat van terug verwacht, dat het niet tot
extra o v e r l a s t W e hebben, maar goed, ik ben intussen 65-plusser, dus misschien dat
mijn geheugen dat iets minder, we hebben vroeger wel vrije openingstijden gehad. Het
is niet voor niks denk ik dat er op enig moment besloten is om dat toch weer te
veranderen, omdat nou ja, de binnenstad is ook echt een woonwijk. Wij willen ook graag
dat daar veel mensen wonen. En dat zal niet alleen maar een wijk zijn waar veel
jongeren wonen, die ook van harte welkom zijn, maar ook mensen die graag in de buurt
van voorzieningen wonen, maar die toch wel gebaat zijn bij enige nachtrust. En er zijn
plekken in onze binnenstad waar die nachtrust niet helemaal gewaarborgd is, kan ik u
zeggen.
De voorzitter: De heer Den Heijer.
De heer Den Heiier: Ja, dat ben ik ... gek genoeg ben ik dat met de wethouder eens.
De heer Sleekino: Dat is toch niet zo gek?
De heer Den Heiier: Nee, nou, naar aanleiding van mijn betoog misschien wel. Maar het
ontslaat natuurlijk het college en ons als politieke partijen niet van de verplichting om
ook te denken van waar gaan we het dan centreren? Want wat u terecht zegt: nou ja,
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kijk, ik heb gekscherend één uur gezegd, ja, dan sluit de boel en dan moet iedereen om
twee uur wel echt verplicht weg zijn. Maar ik pleit er dan voor om dat meer te centreren,
want wij hebben nu wel echt met een periferie te maken waarin bewoners misschien
echt wel een punt hadden op die plek en dat er misschien serieus discussie mogelijk is.
Alleen, ik hoor dan de wethouder niet zeggen van ja, nou, ik ben het eigenlijk met u
eens en ik wil echt stevig naar die kerngebieden kijken en dat ik daar, nou, misschien
wel ineens vrije sluitingstijden wil invoeren, omdat het op die plek wel mogelijk is.
Probeert u daarover misschien een beetje mee te denken.
De heer Sleekino: Ja, ik heb daar wel een persoonlijke opvatting over, ik denk dat hier
ook de burgemeester als het gaat om openbare orde en veiligheid aan bod is, dat je
daarover echt met elkaar die discussie moet voeren, niet alleen met die ondernemers,
maar ook met de bewoners van de binnenstad, van waar kan dat dan wel, waar is het
acceptabel? Wij hebben in ons bestemmingsplan binnenstad de
horecaconcentratiepunten benoemd. Iedereen weet waar die zitten, waar horeca, ook
wat zwaardere horeca, mogelijk is. Voor die hele zware horecapunten, beneden
bijvoorbeeld hè, in die kelder, daar zijn in onze binnenstad heel beperkte mogelijkheden
voor, dat was ook één van de uitdagingen toen we probeerden om die zaak te
verplaatsen naar een andere plek. Als je zegt van ja, ik wil dat er in de binnenstad een
grote discotheek komt, ja, ik vraag me echt af hoe realistisch dat is, of u dan een plek
op het oog heeft waar dat zou kunnen. Misschien in de kelder van het V&D-gebouw, als
je dat helemaal zou kunnen isoleren, dat dat mogelijk is, ligt misschien een uitdaging
voor de nieuwe eigenaar daar. Het is ook de vraag of je het wil. Ik denk eerlijk gezegd
dat de stad Dordrecht een heel specifiek DNA heeft, waar het prettig vertoeven is, waar
de mensen het ook prettig vinden om op zondag gewoon lekker een rustig rondje te
lopen. We zijn allemaal blij met de komst van de koopzondag, want die heeft echt voor
meer levendigheid in de stad gezorgd, daarmee wordt hij aantrekkelijker voor toeristen.
Het toerisme groeit, aantal bezoekers aan de binnenstad groeit, allemaal positieve
ontwikkelingen. En het kan altijd beter, ik ben de laatste om dat te ontkennen, daar
moeten we ook op blijven inzetten, met marketing, met communicatie, met nieuwe
bewegwijzering die eraan komt. En nou, laten we dit gesprek daar in een vervolgstap
gewoon over voeren: welke plaatsen lenen zich ervoor om wat meer concentratie toe te
staan en wat meer last te dulden binnen de wettelijke mogelijkheden die er zijn, denk ik
dan, want als mensen daar een beroep op doen, zijn wij ook gehouden om erop te
handhaven. En als je dat niet doen, dan fluit de rechter ons wel terug. Er waren ook nog
vragen gesteld over het evenementenbureau, ik weet niet of mijn collega daar nog even
op in kan gaan.
De voorzitter: Ja, mijnheer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel. Nou ja, een terechte zorg werd er geuit, of
tenminste, in ieder geval benadrukt dat het belang van het evenementenbureau dat we
hebben, want die zorgen inderdaad voor heel veel organisatoren dat ze de dingen in
goede banen leiden en in ontzorgen. En het is juist dat daar inderdaad wat wisselingen
plaatsvinden. Het positieve is dat één ervan naar het stadskantoor komt, dus ze werken
voor Dordrecht Marketing en er komt er nu eentje bij de gemeente in dienst die vanuit
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het Stadskantoor aan evenementenbeleid gaat werken, dus daarmee ook weer een
goede brug kan vervullen richting het evenementenbureau. En iemand anders vertrekt
naar één van de evenementenorganisatoren in de stad om daar te gaan werken, dus
daar wordt weer gezocht naar in ieder geval twee nieuwe mensen om dat aan te vullen.
Ja, dat is altijd in een overgangsfase even spannend, maar er wordt hard aan gewerkt.
En de evaluatie van de kerstmarkt, dat was een andere vraag, ja, die komt, ik kan nog
geen datum erop plakken, maar dat is in volle gang, dus daar zullen we zeker geen gras
over laten groeien.
De voorzitter: Goed, en dan was er nog een vraag, en dat was de vraag van heer Van
der Kruijff, want daar zijn we ook denk ik allemaal wel benieuwd naar: hoe gaat dit
verder, wanneer zien we de volgende stap?
De heer Sleekina: Ja, voorzitter, ik kijk ook eventjes naar de ondersteuning, Rick
Naaktgeboren als het gaat om de fasering. Ik heb net al aangegeven hoe we het proces
verder vorm gaan geven, dat het in feite parallel loopt langs de gebiedsvisie binnenstad
die wij verder ook gaan uitwerken. Het lijkt me goed om op onderdelen daarover nog
eens goed met elkaar in gesprek te gaan, dat ook met elkaar te organiseren. En nodig
maar eens wat ondernemers uit, nodig maar eens wat bewoners uit, uit verschillende
van die deelgebieden, van hoe ervaart men dat nu, hoe kijkt men er tegenaan, welke
mogelijkheden zien we met elkaar? Eén van de aspecten van, ja, de heer Noels heeft
ons echt uitgedaagd van stel die prioriteiten voor de toekomst. Eén van de
ontwikkelingen die gewoon heel snel gaan, is natuurlijk de digitalisering, ontwikkeling
van de smart city, welke mogelijkheden zien wij met elkaar om daar als Dordt niet
zoveel achter op te lopen, maar gebruik te maken van de mogelijkheden optimaal die er
nu al zijn, om ook op dat gebied de stad op de kaart te zetten? Er zijn legio
mogelijkheden om ook dingen aan elkaar te knopen als het gaat om cultuur, toerisme,
de kwaliteit van het water, noem maar op en daar ligt natuurlijk met name op dat
gebied, liggen er voor het komende decennium denk ik heel veel mogelijkheden naar de
stad.
De heer Den Heiier: Voorzitter.
De heer Sleekina: Rick, wil jij nog iets zeggen over het proces verder en de fasering,
was dat nog ...
De voorzitter: Ja, mijnheer Den Heijer had nog een vraag, maar heel kort graag, want
we gaan gierend door de tijd heen.
De heer Den Heiier: Ja, dat snap ik, maar ik vind het toch belangrijk om de vragen te
stellen.
De voorzitter: Ja, en ik ook dat we op tijd klaar zijn, dus gaat u gauw verder.
De heer Den Heiier: Ben ik met u eens, ik hou het kort. Nou, we hebben hier met
wethouder Reynvaan al een uitvoerig gesprek, met ondernemers, met bewoners, met
dit, en ik vind het lastig om, u stelt voor om hier door over te praten, maar ik denk dat
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het ook wel goed is om de raad in positie te brengen en te zeggen: nou ja, met mijnheer
Noels zijn voorstellen, verwerk dat nog verder en bespreek het gewoon met de raad. En
als wij later denken van nou, we twijfelen toch nog over losse dingen, moeten we toch
de instanties nog uitnodigen, is dat iets waar het college ook mee kan leven, of de
wethouder?
De heer Sleekinq: Nou ja, ik heb net ai gezegd: er is een heleboel input geleverd
vandaag. Er is natuurlijk een heleboel opgehaald in de gesprekken die al het afgelopen
jaar geweest zijn, ook in de tijd dat Rinette Reynvaan mij heeft waargenomen. Ik denk
dat we hier wel een paar flinke punten uit kunnen halen, die we vervolgens ook uit
kunnen werken, maar dat zal in sommige gevallen ook niet gaan denk ik, zonder daar
toch weer opnieuw het gesprek over aan te gaan. Want wat leuk of aantrekkelijk is voor
de één, daar is de ander wat bunzig voor. Dus ja, ik blijf u ook uitdagen om met elkaar
ook echt die goede balans in acht te nemen en niet de ene groep wat dat betreft achter
te stellen.
De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff, je kunt het nooit iedereen naar de zin maken
natuurlijk.
De heer Van der Kruiiff: Nee, ik heb net het woord bunzig geleerd. Nee, dat gebruik ik
echt nooit.
De voorzitter: Gaat u verder.
De heer Van der Kruiiff: Nee, wat ik me voorstel inderdaad, dat we netjes vanuit het
college een aantal prioriteiten geven in de volgorde waarin we het gaan doen. Ik heb het
net namens onze fractie daar al een voorzet voor gedaan, overigens wat aansluit bij de
VVD. Wat volgens mij helpt als we niet open een gesprek aangaan van wat vind je er
allemaal van, maar als er gewoon een voorstel komt, desnoods met een aantal
stellingen, of een aantal alternatieve keuzes met plussen, minnen en consequenties, en
dat we daar dan tot een, ja, tot een consensus of op zijn minst een meerderheid op
komen wat we dan willen, en ik maak me niet ongerust als daar omstreden punten
staan, want dat zal ongetwijfeld als je de balans zoekt, dat we dan insprekers krijgen die
daar ook wat van gaan vinden, dan hebben we dat gesprek ook.
De voorzitter: Precies. En wanneer zou dan zo'n, ik weet niet wie ik ... zoiets hier kunnen
landen?
De heer Sleekinq: Ja, ik denk dat we toch moeten proberen om hier de vaart een beetje
in te houden, dus ik zou erop willen sturen dat we toch binnen drie maanden met zo'n
voorstel als vervolg op de startnotitie kunnen komen, in ieder geval dat we wat van die
een beetje sturing, richtinggevende uitspraken hebben waarmee we aan de slag kunnen.
Nog één punt wilde ik nog wel even op ingaan, dat is ten aanzien van de
vergunningverlening, de dienstverlening en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Ja,
ik kan u zeggen, collega Burggraaf en ik, we hebben toch wel redelijk veel contacten
met ondernemers, ook met nieuwe ondernemers. We krijgen ook echt heel vaak heel
tevreden mensen, die zich uitspreken dat de mate van dienstverlening, ook als het gaat
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om ons ondernemersloket, de mensen die daarop werken, heel erg gewaardeerd worden
voor de wijze waarop mensen opgevangen worden, geïntroduceerd worden, doorgeleid
worden. Dus laten we nou voorkomen dat er een beeld ontstaat dat er heel veel
ontevredenheid is over die vorm van dienstverlening, want die is er echt niet. En
natuurlijk gaat het hier en daar mis, dat zal in de toekomst ook het geval zijn, maar
volgens mij doet iedereen stinkend zijn best om iedereen die met initiatieven komt, ook
zo adequaat mogelijk van dienst te zijn.
De voorzitter: Goed, ik dank ieder voor zijn inbreng. Mevrouw Kruger ook, heel erg
bedankt voor uw inbreng.
Mevrouw Kruaer: Dank u wel, even een korte vraag over ...
De voorzitter: Ja. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruaer: Ja, ik denk dat ik me redelijk ingehouden heb, maar goed. Het gaat
even over de tijdslimiet. U zegt over drie maanden, dus ruim voor de Kadernota moet er
hier wel een ei over gelegd kunnen zijn? Dank u wel.
De voorzitter: Goed. Nou, ik zal een deel van mijn samenvatting ... Dank u wel, dan
heeft u wat gras voor mijn voeten weggemaaid. Dus rond april komt er een verder
voorstel waarin alles wat u gezegd heeft, ook wat meer richtinggevend, misschien
prikkelende zaken aan de orde komen. Ik dank u wel. Heeft u behoefte aan vijf minuten
pauze? We hebben dadelijk nog het Enecostuk te bespreken, nou, dat zal ook nog wel
wat voeten in de aarde hebben. Vijf minuten? Vijf minuten pauze?
De voorzitter: Goed. Ik heropen de vergadering. Nog even een formeel puntje ten
aanzien van het vorige punt. Ik meende uit de conclusie op te kunnen maken dat we dit
als hamerstuk naar de raad sturen, met medeneming van alle toezeggingen en
opmerkingen die zijn gemaakt. Oké, dan is dat formeel ook gebeurd.
8. Besluit tot verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco Groep NV
(2510703)
De voorzitter: Dan zijn we nu bij punt 8 aangekomen, het bijna laatste, in ieder geval
het laatste bespreekpunt. En dat betreft het, nou ja, het college vraagt in te stemmen
met het besluit tot de verkoop van de gemeentelijke aandelen Eneco. Dit besluit volgt
uit een eerder besluit van de raad tot afbouw aandelenbelang Eneco van 31 oktober
2017. Afgelopen maandag is er een bijeenkomst geweest, daar heb ik diversen van ons
gezien, daar is nog het een en ander bij geweest. Er zijn wat geheime bijlagen bij dit
voorstel. Mocht u daarover willen praten, dan wil ik dat graag weten, want dan moeten
we de gordijnen dichtdoen en alles sluiten, dan maken we er echt een huiskamertje van
zeg maar. Maar is daar behoefte aan, om te spreken over de geheime stukken? Nee.
Nou, dan hoeven we ook niks te sluiten hier. Ja, dan is de vraag aan u: bent u, of is de
raad, of is uw fractie bereid tot het verkopen van de gemeentelijke aandelen Eneco? En
voor alle duidelijkheid, dat besluit moet vallen in de raad van 28 januari. Mijnheer
Wisker riep al voorzitter, meen ik, of niet. Ja, gaat uw gang.
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De heer Wisker: Ja, u had mij beloofd dat ik wat ik bij punt 3 wilde zeggen, dat ik dat nu
mocht aankaarten.
De voorzitter: Ja, want de brieven die we hebben meegenomen, jazeker.
De heer Wisker: Op 27 november hebben wij van wethouder Burggraaf een brief
gekregen waarin hij een uitweiding doet over de aanwending van de opbrengst van deze
Enecoaandelen. Hij neemt daarbij al een voorschot op hoe hij dat gaat aanwenden, dat
heeft hij ook al in de pers gedaan. Dat mag hij uiteraard, alleen u refereerde daar net al
even aan, we hebben maandag een helder gesprek gehad met de
aandeelhouderscommissie en daar ben ik toch wel even geschrokken. Want en passant
tijdens deze bijeenkomst benoemde de juridisch adviseur dat er nog een claim ligt op de
huidige aandeelhouders.
De heer Van der Kruiiff: Voor de zekerheid maar één vraagje, want ik dacht, ik ben er
maandag niet bij geweest, maar een fractiegenoot, maar ik dacht dat dat een geheime
bijeenkomst was, ik weet niet of dat zo is ...
De heer Wisker: Het was geen geheime bijeenkomst.
De heer Van der Kruiiff: Want anders kunnen we daar niet uit gaan citeren namelijk, dan
moeten we het alsnog besloten maken.
De voorzitter: Nee, daar heeft u een punt. Ja, iedereen moest zich legitimeren en er
mochten maximaal twee ... Dus ik ga er voorzichtigheidshalve even vanuit dat wat daar
gewisseld is ... Maar ik kijk ook even naar rechts, wat ...
De heer Burggraaf: Nee, goed dat u ingrijpt, voorzitter.
De voorzitter: Dank aan de heer Van der Kruijff.
De heer Burggraaf: Ja, dus ...
De heer Wisker: Nou ja, dan moeten de gordijnen maar dicht.
De heer Burggraaf: Ja, op dit punt kan ik ... maar dat is eigenlijk hetzelfde toelichten als
wat tijdens die bijeenkomst is geweest op dit punt, maar dat kan ik nog even in
beslotenheid doen. Ik kan het niet in de openbaarheid doen.
De heer Wisker: Zal ik de vraag verder in beslotenheid, nadat de gordijnen dicht zijn.
De voorzitter: Dat kan, maar ik hoor de wethouder zeggen dat hij niet veel anders gaat
zeggen dan wat u afgelopen maandag gehoord heeft, dus gaat u dat helpen?
De heer Wisker: Nou, ik wil daar toch twee vragen over stellen.
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De voorzitter: Ja, dan gaan we besloten. Jazeker. Dus we gaan eerst met het openbare
gedeelte verder en dan doen we op het laatste deze vraag, want anders blijven we
gordijnen dichtdoen en open doen. Mijnheer Wisker gaat u verder, of was dat het?
Mevrouw Kruaer: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, sorry. Een ordevoorstel?
Mevrouw Kruaer: Ja. Is het niet handig om het dan gewoon, als het dan toch zo
noodzakelijk is om stukken die in de besloten bijeenkomst aan de orde zijn geweest,
mee te nemen in de overwegingen, dat we dat nu besloten doen? Ja, ik ben ook niet zo
voor het besluiten, maar we zitten allemaal met kan je het wel zeggen, kan je het niet
zeggen, wel zeggen, niet zeggen. Dus om geen fouten te maken, om hem dan maar
helemaal even besloten te doen.
De voorzitter: Ja, ik twijfel daaraan, omdat het is wel een heel praktisch voorstel, dat
geef ik gelijk mee, maar de gevoeligheid ten aanzien van al dan niet besloten, die is
dermate hoog dat ik eraan twijfel om zeker op dit dossier daar nu, dan moeten we ons
maar heel erg zorgvuldig uitlaten en als we denken dat het te geheim is, of te gevoelig
is, dan moeten we het maar beter niet uitspreken en dan bewaren voor het besloten
gedeelte, maar ik vind wel dat iedereen recht erop heeft om te weten wat uw
overwegingen zijn om al dan niet in te stemmen tot de verkoop. Mijnheer Wisker, wilt u
verder gaan of zegt u: dat waren mijn enige twee vragen en die doe ik dan in
beslotenheid? Want u had toch het woord.
De heer Wisker: Ja, nee, dan wacht ik tot de beslotenheid.
De voorzitter: Oké. Zijn er anderen die hier hun licht over willen laten schijnen?
Mijnheer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Ja, voorzitter, ik zou het bijna met één woord kunnen doen,
namelijk zeggen: laten we dit gewoon doen. En dat is wat ik in de openbaarheid er ook
ongeveer over kwijt wil.
De voorzitter: Nou, dat lijkt me genoeg. Dank u wel. Mijnheer Schalken.
De heer Schalken-den Hartoa: Ik wou zeggen: ik sluit me erbij aan, maar ik heb vier
kantjes. Nee, ga ik niet doen hoor. Nee hoor, nee, geen vier kantjes. Nee, nou ja, u had
het net al over die bijeenkomst van maandag. In ieder geval fijn dat dat georganiseerd
is, want dat heeft in hele eenvoudige taal toch heel veel duidelijk gemaakt wat ook
allemaal veel ingewikkelder op papier stond. En op zich ook goed om de gezichten te
zien bij de mensen die dat allemaal hebben gedaan, dat geeft ook al een ander beeld.
Nou ja, in 2017, oktober, hebben we vanuit Beter voor Dordt al aangegeven dat we
meegaan in de verkoop van de Enecoaandelen. En de twee belangrijkste redenen die
voor ons daaraan ten grondslag lagen, waren het feit van als we het niet doen, dan
houden we aandelen in een toch commerciële onderneming waar we zelf ook verder
geen zeggenschap bij meer hebben, omdat ons aantal aandelen dan zo klein is, dat we
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daar niks in kunnen sturen. En een ander belangrijk punt waarom wij vinden dat we nu
de aandelen moeten verkopen, is ook het feit dat we geen zekerheid meer hebben over
bijvoorbeeld de uitkering van dividend die we nu jaarlijks krijgen. Het zou zomaar zo
kunnen zijn dat een nieuwe eigenaar daar anders mee omgaat, met dividenduitkering
die we nu wel jaarlijks hebben. Even kijken, belangrijke zaken, wat aangegeven is, het
consortium heeft het beste bod. We onderschrijven de duurzaamheidsstrategie die
Eneco nu heeft. En het consortium committeert zich ook gedurende een lange tijd aan
het bedrijf, om het voort te zetten, dat is ook denk ik heel belangrijk. De
werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van Eneco die zullen
ongewijzigd blijven. En eens even kijken in die vier kantjes of er iets is wat ik nu nog wil
zeggen. Nee, dat is denk ik het belangrijkste. Hou ik het even bij. Dank u wel,
voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Berah: Ja, wij vinden het jammer dat het nu tot verkoop komt, maar
we zijn realistisch en we denken dat het, nou ja, op een andere manier niet kan, want er
is geen meerderheid voor. En de heer Schalken noemde al wat nadelen, dat het onzeker
is of de dividenden op dezelfde wijze in de nieuwe constellatie wel zouden kunnen
worden uitbetaald als we onze aandelen niet verkopen, niet als wij dat als enige stad
niet doen. Rotterdam en Den Haag en met de andere steden, als je het niet had gedaan,
had het nog een verschil gemaakt, maar die verkopen het ook. Dus we zijn realistisch
dat we dat maar moeten doen. Het enige is, ja, want ik had nog wel een paar dingen,
maar die wilde ik ook in de beslotenheid, hoewel dat voor ons niet zou behoeven, maar
ik neem aan dat, want dat staat ook in de stukken, dat de komende vijfjaar Eneco de
naam blijft houden? Ik bedoel, dat mag toch zo, die werknemers, er worden geen
ontslagen, de CAO blijft gelden en het hoofdkantoor blijft in Rotterdam. En zij blijven ...
De voorzitter: Zijn dat vragen of zijn dat constateringen?
Mevrouw Van den Berah: Dat zijn constateringen. Nu kom ik bij mijn vraag. Want we
gaan nog niet in over wat wij dan met die gelden suggereren, wat wij dan willen doen.
Wel iets met duurzaamheid en werk en wonen, maar daar komen we later op terug,
maar wij zouden wel bij de verdere uitwerking willen zien hoe je toch een gedeelte, dat
je een soort van aandelen, dividend, zeg maar een vast bedrag aan miljoenen zo kan
realiseren, dat je dat ook jaarlijks op je begroting kan schrijven. Wij willen dat bij de
uitwerking zien, of dat te realiseren is door een soort van aandelenfonds of hoe je het
noemen wilt.
De voorzitter: Goed, en dit was vast een voorschotje op een discussie die nog komen
gaat, zo duid ik die maar eventjes. Ga ik verder de rij af en dan kom ik bij mevrouw
Kruger uit.
Mevrouw Kruaer: Ja, voorzitter, GroenLinks was nooit voor de verkoop van Eneco. In de
vorige periode heeft de gemeenteraad echter in voorgenomen besluit besloten dat Eneco
verkocht zou worden en GroenLinks was tegen. Tot nu toe zijn twee grote
energievoorzieningen al naar het buitenland gegaan: Essent naar het Duitse E.ON, Nuon
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naar het Zweedse Vattenfall, beide met een fors banenverlies in Nederland. We hebben
in een eerdere stemverklaring aangegeven dat, mocht het dan toch verkocht worden,
dat de opbrengst zorgvuldig moet worden besteed en vooral aan duurzame
investeringen, zoals de energietransitie en dat er strakke afspraken moeten worden
gemaakt ten aanzien van banenbehoud. Daar zullen we straks in beslotenheid nog wat
meer over horen, denk ik. Voorzitter, er zijn een aantal aannames die het college maakt
die dan de verkopende, dus Eneco zegt, over dat het beste prijsaanbod is geweest, dat
er transactiezekerheid is, ja, wij moeten dat maar aannemen. Ik bedoel, we kunnen
verder toch nergens aan toetsen. En Mitsubishi belooft een versterking van de duurzame
energie, Eneco blijft intact, Nederlands energiebedrijf, versterking financiële slagkracht,
groei warmteactiviteiten, kortom, allemaal positieve aspecten en dan nog met de
beloofde miljoenen die de kant van Dordt opkomen. Nou, dan kan je eigenlijk alleen
maar zeggen als Dordrecht met een brede grijns van ja, laat maar komen dat geld. En
toch blijft GroenLinks kritisch, want alle energiebedrijven in buitenlandse handen
betekent dat we minder kunnen sturen op de energietransitie, dat we meer kwetsbaar
worden indien de eigenaar anders gaat beslissen ten aanzien van de energievoorziening
voor Nederland.
De heer Kleinpaste: Voorzitter.
De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Even ter interruptie, denkt mevrouw Kruger nou echt dat die
nadelen die ze opsomt anders zouden zijn als Dordrecht haar aandelenpakket zou
houden?
Mevrouw Kruger: Nou, waarschijnlijk niet als Dordrecht alleen haar aandelenpakket zou
houden, want daar zijn we wel realistisch in. Er waren meer steden waar zeker ook
GroenLinks het aandelenpakket niet wilde verkopen en waar het op het randje toe erom
gehangen heeft, zoals Den Haag, en dan kunnen we nu zeggen van ja, het is een
verloren zaak, de race is gelopen, toch blijven wij zeggen van wij zijn tegen de verkoop
en wel om die en die redenen. Ik ga even verder. We blijven kritisch. Alle
energiebedrijven in buitenlandse handen betekent dat we minder kunnen sturen op de
energietransitie, dat we meer kwetsbaar worden indien de eigenaar anders gaat
beslissen ten aanzien van de energievoorziening voor Nederland, want niet voor niets
zijn er ooit gemeentelijke energiebedrijven geweest, opdat de eigen stad goed voorzien
zou zijn in energie. En inmiddels is het normaal dat we op landelijk niveau gaan
opereren. Om dit nu te verkopen en in handen te geven aan buitenlandse investeerders,
vindt GroenLinks toch een behoorlijk risico. Conclusie: GroenLinks is tegen totale
privatisering van deze nutsvoorziening, maar ja, als het dan toch verkocht moet worden,
hebben we ook al gezegd: laten we dan ervoor zorgen dat het zo duurzaam mogelijk
wordt uitgerold.
De voorzitter: Maar u bent tegen de verkoop.
Mevrouw Kruger: Wij zijn tegen de verkoop.
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De voorzitter: Helder. Mijnheer De Looze.
De heer De Looze: Ja, voorzitter, voor een gedeelte sluit ik me eigenlijk wel aan bij de
vorige spreker. Ook wij hebben tegen gestemd op 31 oktober. Echter, ja, een gelopen
race weet ik niet, maar wij vinden het onverstandig om nu nog tegen te zijn. In die zin,
dan neem je best wel een risico als stad om tegen dit voorstel te stemmen. En ja, als je
gewoon de peiling ziet, de exitpolls zeg maar van andere steden, ja, dan zie je toch wel
een overweldigende meerderheid van andere steden die gaat verkopen. En als wij dat
dan niet doen, dan heb je echt een probleem als enige, of als klein groepje. Dus wij
gaan zeer waarschijnlijk voor stemmen nu, met die reden. Het is niet helemaal van
harte, daar ben ik het echt mee eens, maar ook, ja, zeg maar de openbare informatie
die we hebben van het bod van Mitsubishi is dat het toch wel echt een aantrekkelijk bod
is, financieel, maar ook qua voorwaarden. En kijk, een belangrijke overweging om tegen
te stemmen was voor ons ook omdat er wellicht veel banen verloren gaan en ook hierin
voorziet Mitsubishi een beetje en ja, ook het OR en het bedrijf zelf is best wel
enthousiast over ... tenminste, wat we horen en wat we zien, over deze aanbieding. Ja,
het had ook onze voorkeur gehad als het bedrijf in Nederland was geweest, dat is echt
zo, maar dat is nu even niet zo. Dus we gaan nu door, zeer waarschijnlijk.
De voorzitter: U houdt nog een slag om de arm.
De heer De Looze: Nee, ik bedoel, er kan altijd iets gebeuren hè, ik bedoel, als we ...
Mevrouw Kruaer: Ja, wie weet heb ik wel hele goede argumenten straks namelijk.
De voorzitter: Mijnheer Den Heijer.
De heer Den Heiier: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, de VVD is positief. Het is ook voor
ons ten principale de vraag: waartoe is de gemeente op aarde, en is een lokale overheid
op aarde om heel veel vastgoed te hebben? Nou, wat ons betreft nee. Is de gemeente
ertoe op aarde om enorme aandelenpakketten te hebben? Nou ja, nee. En voor de rest
sluiten wij ons volledig aan bij de woordvoering van Beter voor Dordt.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Kleinpaste had al gezegd dat hij voor was. De heer
Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, ook wij zijn in een eerder stadium, zijn we voor de
verkoop geweest en dat zijn we nu nog. En daarbij sluiten we ons ook vooral aan bij de
woordvoering van Beter voor Dordt, met die aanvulling, maar daar gaat het nu niet
over, dat we uiteindelijk bij de besteding van die Enecomiddelen het wel belangrijk
vinden dat we uiteindelijk kiezen voor renderende investeringen en dat we ook een deel
reserveren om die energietransitie echt een stap vooruit te brengen. Maar voor.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Wisker die bewaart al zijn ... houdt ons nog even in
spanning. Dan de heer Van Leeuwen.
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De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel, voorzitter. Als we in oktober 2017 bij de
stemming over de verkoop waren geweest, weet ik eerlijk gezegd niet of we voor of
tegen de verkoop waren geweest. Maar gegeven het besluit dat in 2017 is genomen om
Eneco te verkopen, het bedrag en de voorwaarden in het aanbod gaan we akkoord met
dit voorstel. Wel zijn we daarnaast benieuwd naar de vragen straks van de heer Wisker.
Dank u wel.
De voorzitter: Ja, dat zijn we allemaal. Mijnheer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft in 2017 voor de
voorgenomen verkoop gestemd en sindsdien zijn er geen ontwikkelingen die opeens
zodanig zijn datje zegt: nu moeten we tegen zijn, dus daar blijven we ook bij. Sterker
nog, als je nu kijkt hoe het uitpakt, denken we zelfs dat het op de punten waar al zorgen
lagen, het boven verwachting goed uitpakt als je ziet hoe enthousiast de verkopers zijn
ook over de duurzaamheidsstrategie, dan vind ik dat mooi om te zien. En dan kun je
natuurlijk denken in problemen, komt dat nou in buitenlandse handen. Je kunt ook
denken in kansen. Als een Japans bedrijf daar heel enthousiast van wordt, zou het
zomaar in Japan duurzamer kunnen worden en dat is ook goed voor deze wereld. Dus
denk ook een beetje breder dan Nederland in dit verband, zou ik willen zeggen. En qua
opbrengsten, ik kan dat niet berekenen, maar ik weet wel dat wij in eerdere
meerjarenbegrotingen erop gerekend hebben en als dat echt met honderd miljoen daar
bovenuit komt, denk ik dat we qua prijs zeer tevreden mogen zijn.
De voorzitter: Dank u wel. Heeft de wethouder behoefte op dit moment om nog ergens
op te reageren? Ik heb niet echt veel vragen gehoord, maar ...
De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, ik zou het fijn vinden om gewoon even een korte
samenvatting te geven zoals in mijn ogen hetgeen wat er nu voorligt. En dan te
beginnen bij, nou ja, het begin van deze collegeperiode toen ik aantrad als wethouder
en toen nog met een deelneming zat waarbij er nogal veel, nou ja, net in die eerste
maand gebeurde, waaronder een ondernemingsraad die een, ja, procedure was gestart
en we nu, na dit proces, ja, een mooi bod hebben liggen, een partij die Enecoaandelen
overneemt, waarvan we constateren dat het in een zeer goede harmonie met het bedrijf
gebeurd is, waarbij de centrale ondernemingsraad heeft gezegd van ja, die procedure
die loopt, die is niet meer nodig, die trekken we terug, waarvan de voorzitter van de
raad van bestuur, de heer Sondag ook zegt van ja, ik zie dat er een zorgvuldig proces is
gelopen waarin alle stakeholders de belangen goed in zijn gewogen en een goed
resultaat hebben gehad, dus niet alleen de belangen van de aandeelhouder, maar ook
de belangen van het bedrijf en van de werknemers. En dat is wel iets wat ik gewoon
graag wil, ja, vaststellen hier, dat dat wel een heel mooi resultaat is van dit
verkoopproces en daarmee met heel veel vertrouwen, even los van gewoon de feitelijke
constatering dat hier een partij ligt die het beste bod heeft neergelegd, die voldoet aan
alle relatieve criteria die er aan de voorkant zijn meegegeven, maar dat je ook
constateren dat alle stakeholders daar, ja, daar achter staan. Dat is ook iets waar we
met trots mogen terugkijken op het verkoopproces wat er is geweest, en heel veel
vertrouwen geeft dat deze keuze ook de goede keuze is en aan de goede partij is.
Waarbij inderdaad een consortium het bedrijf overneemt, waarvan ze zeggen: nou, wij
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hebben nog geen grote markt in Europa, die willen we verder gaan uitbouwen, die
innovaties die hebben we nodig, want wij zijn pas net in Japan de eerste vijfjaar bezig
met die transitie en al die kennis en technologie die hier zit, dat kunnen we in ons
bedrijf gebruiken en dat gaan we, die vestiging in Rotterdam gebruiken om onze markt
in Europa te vergroten en dat echt ook vanuit Eneco te gaan doen. Daar geven ze ook
investeringsgeld aan mee, aan de voorkant, ja, dus dan kan je vaststellen datje ook het
bedrijf Eneco een toekomst geeft die wij vanuit ons perspectief als aandeelhouder niet
hadden kunnen geven. Want als ik naar u toe was gegaan met de vraag: nou, zullen we
nog wat extra kapitaal storten in Eneco, want ze kunnen alleen maar die duurzame
strategie goed voortzetten als er ook nog wat verder gekapitaliseerd wordt, ja, dan had
ik het antwoord wel geweten, dan was dat geweest van nee, wij hebben daar niet nog
meer kapitaal voor nodig, die hebben we hard nodig voor onze lokale ambities. Dus
daarmee, nou ja, denk ik dat we kunnen vaststellen dat er een zeer goed verkoopproces
is doorlopen, met een goede uitkomst en nou ja, dat er een goed, eigenlijk het beste
watje van tevoren had kunnen bedenken, er nu ook voorligt en die stap nu kunnen
zetten. Dat wilde ik nog even memoreren.
De voorzitter: Dank u wel. Ik zie niet een behoefte nu op dit moment aan een reflectie.
Toch nog ...
De heer Burggraaf: Ja, sorry, omdat we zo naar vertrouwelijk ... Als het gaat om nog
even de opmerkingen die over de besteding van de Enecomiddelen, ja, dat zijn echt
twee losse dingen. Dus we gaan hier over het verkopen. Wat we dan doen met de
middelen die komen, ja, daar hebben we een prioriteringskader voor, waarover we het
met elkaar gaan hebben. Die hebben we al een keer hier in de commissie met elkaar
besproken en dat is ook de basis waarop, toen daar vragen over kwamen vanuit de
media, ik een reactie hebben gegeven, gewoon puur op het stuk wat we hier ook met u
in Bestuur en middelen al een keer besproken hebben. En daar zal zeker even, zo
meteen gaan we met de heer Wisker nog even verder erop in, maar gaan we dat
natuurlijk gewoon prudent doen. Het is niet zo dat je met zo'n enorm bedrag, dat dat
zomaar nou, in deze periode allemaal al is besteed en is aangewend. Dat is ook een
dusdanig bedrag, daar moetje met een langjarige strategie en een langjarig pad mee
aan de slag gaan. En daar zit ook gewoon de nodige prudentie in, om even dat in de
openbaarheid te tackelen. We gaan daar niet onverantwoorde risico's nemen of ineens
heel erg scherp op aan de wind varen.
De voorzitter: Oké, maar zoals u zei: vanavond hebben we het over de verkoop. Als ik
zo even rondkijk, we gaan zeker nog even naar de beslotenheid toe, maar anders
moeten we straks weer alles open zetten en dan zijn de kijkers thuis al afgehaald, want
die kijken dan naar O p l of iets anders. En de mensen op de tribune, dat hebben we ook
nog, die moeten dan ook weer terugkomen. Als ik zo rondkijk dan heb ik één partij die
zegt, GroenLinks zegt: wij zijn gewoon tegen, mijnheer Wisker laat ons allemaal nog
even in spanning, maar voor de rest zie ik een overgrote meerderheid, hier en daar met
wat kramp in de vingers straks op het knopje voor drukken. Voor de behandeling in de
raad, zegt u van nou, het mag wat ons betreft dan een hamerstuk zijn met eventueel
een stemverklaring van bijvoorbeeld GroenLinks en misschien mijnheer Wisker op dit
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voorstel, of zegt u: nee, we willen er toch nog eens even een nou, mooie discussie van
maken in de raad? Ik denk het eerste hè?
Mevrouw Van den Berah: Omdat het toch iets historisch is, of toch iets, dat er toch even
aandacht aan kan zijn. Ik denk niet dat er een uitvoerige discussie komt, omdat het hier
al duidelijk is hoe... maar dat er even aandacht voor is vind ik niet vreemd eigenlijk.
De heer Van der Kruiiff: Voorzitter.
De voorzitter: Ja.
De heer Van der Kruiiff: Ja, ik voel daar wel in mee. Een discussie is niet nodig, maar ik
denk dat elke partij wel behoefte heeft om even een paar zinnen te wijden aan waarom
je voor of tegen bent en gezien het belang van dit punt, vind ik dat ook wel terecht.
Mevrouw Kruaer: Ja, u bedoelt, voorzitter, u bedoelt dan een wat meer uitgebreidere
stemverklaring als nu en dan geen vijf minuten, maar niet drie zinnen?
De heer Van der Kruiiff: Juist ja, eens.
De voorzitter: U zei: drie zinnen.
Mevrouw Kruaer: Nee, ik zei: iets meer dan drie zinnen, maar geen vijf minuten.
De voorzitter: Nee, maar dan een stemverklaring is een stemverklaring, dat is dus niet
een uitlokking tot een discussie. Dus ik denk dat de voorzitter daar wel goed mee om
kan gaan, maar ik wil inderdaad geen vijf minuten, maar gewoon kort en krachtig: om
die reden zijn we het daar mee eens of tegen. Goed, dan doen we dat, dan krijgt
iedereen zijn of haar gelegenheid om daar iets te zeggen in de raadszaal, zal dan de
boodschap zijn aan de voorzitter. Dan sluiten we nu het openbare gedeelte en dan gaan
we iemand vragen om hier, en die gaat nu al beginnen, om te zorgen dat we nog even
in beslotenheid verder kunnen gaan. Ik dank alle luisteraars voor het luisteren en kijken.
9. Rondvraag
De voorzitter: Misschien dat we in de tussentijd nog even een rondvraag kunnen doen,
want dat vinden ze ook altijd erg interessant thuis. Is er iemand voor de rondvraag?
Niet. Geen rondvraag.
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10.Sluiting
De voorzitter: Nou, dan komen we tot beslotenheid en dan sluiten we de vergadering.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 maart 2020.
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